
 

 

 

El debat d’aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que 
va efectuar Canal Blau.  Hi podeu accedir seguint l’enllaç següent: 
 
http://www.canalblau.cat/ple-del-defensor-de-la-ciutadania-de-vilanova-la-
geltru-02-02-2015/ 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DEL DIA 2 DE FEBRER DE 2015 

 
Acta núm. 2 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 17:00 hores del dia 2 de febrer de 2015, 
sota la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA 
(CiU), es reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones 
següents: 
 

GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ   (CiU) 
ARIADNA LLORENS I GARCÍA   (CiU) 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO    (CiU) 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO  (CiU) 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET    (CiU) 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN   (CiU) 
BLANCA ALBÀ I PUJOL     (CiU) 
JOAN IGNASI ELENA GARCÍA    (PSC) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ     (PSC) 
JOAN MARTORELL MASÓ    (PSC) 
XAVIER CARBONELL I CIRAUQUI  (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ   (PSC) 
GISELA VARGAS REYES    (PSC) 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (PP) 
MARC FONT I RIMBAU     (CUP) 
MARTA RIUS GALLART    (CUP) 
RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO  (CUP) 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ    (ICV) 
MANEL CLAVER ROSO     (ICV) 
 
SECRETARI GENERAL 
ISIDRE MARTÍ I SARDÀ 
 

per efectuar una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 



 

 

 

No assisteixen el Sr. FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA (CiU), el Sr. 
ORIOL ESCALAS NOLLA (PSC), el Sr. MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS 
MONTOUTO (PSC), el Sr. SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA (PP), ni el Sr. 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN (regidor no adscrit). 
 
A continuació es tracta l’únic punt de l’ordre del dia, el qual és la presentació 
de la Memòria del Defensor de la Ciutadania, corresponent a l’any 2014: 
 

MEMÒRIA 2014  
 
 

DEFENSOR DE LA CIUTADANIA 
 
 

de Vilanova i la Geltrú  



 

 

 

 
 

ÍNDEX  
 
 

Presentació 
La institució: el Defensor de la Ciutadania   
Reglament del Defensor de la Ciutadania  
Estadístiques  
Expedients oberts de l’any 2.013  
Actuacions de l’any 2.014  
     Expedients  
          Queixes  
          Consultes  
          Actuacions d’ofici   
          Recomanacions 
Activitats del Defensor de la Ciutadania  
     Agenda d’activitats del Defensor de la Ciutadania  
     Recull de notícies del Defensor de la Ciutadania   
Assemblea Municipal Oberta   
     Propostes acceptades  
     Desenvolupament de la segona Assemblea Municipal Oberta   
     Valoració del públic assistent  
     Recull de notícies de l’AMO  
 
 

 
 
Com contactar amb l’Oficina del Defensor de la Ciutadania 
Adreça: plaça de l’Associació dels Alumnes Obrers, 1 
Telèfon: 93 814 74 06 
C/e: defensor@vilanova.cat  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
PRESENTACIÓ  
 
“L’àrbitre considera l’equitat, el jutge la llei”    
Aristòtil, s. IV a. C. 
 
 
 
 
Com en anys anteriors és un plaer i un honor per a mi comparèixer avui aquí, 
davant de tots vostès, com a Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú, per 
tal de presentar al Ple i a tots els ciutadans i ciutadanes la memòria de les 
activitats i la feina portada a terme per l’Oficina del Defensor de la Ciutadania 
durant l’any 2.014, en compliment del que disposa l’article 9 del Reglament del 
Defensor de la Ciutadania.  
 
Com saben, l’informe del Defensor de la Ciutadania suposa el deure de donar 
comptes a la ciutadania de  les actuacions fetes en el darrer any i les 
recomanacions o suggeriments de caràcter general que, aquest Defensor, 
considera que cal fer al Govern Municipal. En una societat lliure i democràtica, 
donar comptes a la ciutadania, més que una obligació legal és un deure moral i 
ètic que hem d’assumir totes les persones que tenim alguna responsabilitat 
pública.  
 
Vull destacar que com a conseqüència de les politiques d’austeritat i la crisi 
econòmica que venim arrossegant els darrers anys, i que ens han portat a un 
increment notable de l’atur, a la precarietat laboral i als desnonaments, la 
ciutadania està patint un progressiu empobriment amb moltes dificultats per 
assumir les despeses bàsiques, en bona mesura com a conseqüència de l’augment 
dels preus, i que moltes persones tenen a l’hora de fer front al pagament dels 
subministraments bàsics d’electricitat, aigua i gas, necessaris per garantir-los unes 
condicions mínimes de vida digna. Tinc coneixement que des de l’Ajuntament 
s’està treballant de valent, mitjançant els Serveis Socials, per solucionar el 
problema que tenen moltes famílies per pagar la llum, el gas i l’aigua, així com la 
feina que està portant a terme l’Agència Local de l’Energia, amb la posada en 
marxa d’auditories energètiques als habitatges de famílies més afectades per la 
crisi i que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, per tal d’ajudar-les a 
estalviar diners en les factures de la llum, l’aigua o el gas. No obstant, vull 
recordar-los que aquest Defensor a presentat recomanacions, que no s’han tingut 
amb compte, al sistema tarifari que aplica la Companyia d’Aigües Municipal, en els 
rebuts pel consum, per tal d’ajustar els blocs al nombre de residents, em refereixo 
a que tal com s’han estructurat els blocs per consum d’aigua, des del novembre de 
2.012, es penalitza el consum a les llars on hi ha 3 residents.  
 
Al mateix temps hem constatat que, durant aquest any 2.014, com a 
conseqüència d’aquesta crisi econòmica i financera, l’empitjorament econòmic en 
les famílies ha anat augmentant i més en aquelles que no poden pagar-se un lloc 



 

 

 

digne on viure i evitar els desnonaments i que es veuen, cada vegada més, 
abocades a situacions de precarietat que hipotequen el futur dels seus fills. La crisi 
està agreujant encara més la situació de la infància més vulnerable, abocant-los a 
la pobresa infantil i l’exclusió social. Em consta que des dels Serveis Socials, 
l’Oficina d’Habitatge i del Departament d’Educació s’està treballant per tal de 
solucionar aquesta situació, augmentant el nombre d’habitatges amb lloguers 
socials, amb ajudes als lloguers de les famílies que no poden pagar-lo, 
incrementant les beques menjador i en definitiva  lluitant per tal d’evitar l’exclusió 
social i la pobresa infantil.  
 
L’increment de queixes d’aquest any amb relació a l’any 2.013 no vol dir que 
l’administració ho ha fet malament, sinó que la ciutadania està prenent més 
consciencia en la defensa dels seus drets. Cal tenir en compte que la presentació 
d’una queixa davant l’administració és un acte de normalitat democràtica, i que 
això suposa una ocasió perfecta per rectificar els possibles greuges per tal de 
reforçar el sistema de l’administració allà on calgui, i establir un contacte 
excepcional amb la ciutadania, no sotmès a les restriccions dels procediments 
administratius.  
 
Crec que les relacions entre Administració i ciutadà, per causa de les 
discrepàncies, queixes, suggeriments o peticions són, de facto, una forma de 
participació ciutadana reactiva, que responen en diferents graus a les necessitats 
o als interessos personals o col�lectius i és responsabilitat de l’administració 
municipal, com a garant dels drets dels ciutadans i ciutadanes en transformar 
aquelles realitats individuals o col�lectives en forma d’acord, desgreuge, proposta 
de millora o compromís. 
 
Ens trobem propers a unes noves eleccions municipals i segurament que el mapa 
que configura avui aquest Consistori quedarà modificat, hi haurà regidors que no 
repetiran per diferents raons i altres que seran escollits, per primera vegada, per 
formar part d’aquest nou Consistori. Jo els vull recordar a tots vostès el 
compromís de servei a la ciutadania que vareu assumir, lliurement, quan vareu ser 
escollits com a regidors d’aquest Ajuntament, segur que no ha estat una feina fàcil 
ni tampoc ha estat sempre reconeguda ni agraïda, i a més els hi ha demanat, a 
cada un de vostès, un esforç i una dedicació especial. Per això, des de la institució 
que represento els vull felicitar i donar-los les gràcies per tot el temps que han 
dedicat al servei de la política municipal i al servei dels ciutadans i ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú.  
 
Vull recordar-los que els que creiem i confiem en la democràcia necessitem espais 
de reflexió i de diàleg que, lluny de les lluites polítiques legítimes i necessàries, 
ens permetin compartir i analitzar tranquil�lament i amb serenitat els fets 
ciutadans que dia a dia es desenvolupen a la nostra ciutat, amb problemes i també 
amb esperances, i on les autoritats municipals tenen el deure de fomentar el 
respecte de la dignitat i la qualitat de vida dels seus ciutadans.  
 
Voldria agrair-los l’ajuda que he tingut, des que tinc l’honor de representar la 
figura del Defensor de la Ciutadania, en especial de vostè, senyora alcaldessa, així 
com de tots els regidors i regidores d’aquest Consistori, a vostès els ha correspost, 
en aquests durs anys de crisis econòmica i social, especialment difícils per a la 
institució i per a la ciutadania, posar, des de cada una de les opcions polítiques 



 

 

 

que cada un de vostès representa, la màxima capacitat de negociació i la voluntat 
per aconseguir pactes i acords per tal de millorar la qualitat de vida de tots els 
vilanovins i vilanovines.  
 
Així mateix, agrair l’ajuda i el suport que he rebut de tot el personal de 
l’Ajuntament, que han demostrat en tot moment, amb la seva professionalitat, 
coneixements i ofici, una immillorable disposició en facilitar-me les coses.  
 
Agrair el suport i el recolzament que tinc, per part de tots els companys i 
companyes del Fòrum de Síndics Locals de Catalunya, l’intercanvi de 
coneixements i experiències, així com el treball en equip ens ajuden a millorar, 
cada dia, les nostres actuacions envers la ciutadania i l’administració.  
 
També vull dedicar un especial agraïment a la Gemma Orti, estudiant en 
pràctiques de la Facultat de Dret de Barcelona, del programa d’estudis “Clínica 
Jurídica del Dret al Dret”, que ens ha aportat un gran suport en l’assessorament 
jurídic a l’oficina i a l’Ester Campins, per la seva col�laboració en la feina de gestió 
i organització de l’oficina del Defensor i, especialment, per la sensibilitat que 
manifesta en l’atenció respectuosa i diligent cap als ciutadans. 
 
Moltes gràcies. 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Ibars i Mestre 
Defensor de la Ciutadania 
Vilanova i la Geltrú, gener 2.015 



 

 

 

 
LA INSTITUCIÓ: EL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA  
 
 
L’Oficina del Defensor de la Ciutadania és una institució, independent i imparcial, 
que té per objectiu defensar els drets del ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova 
i la Geltrú en relació amb totes aquelles actuacions de l’ajuntament i dels 
organismes que en depenen. El resultat de les actuacions del Defensor de la 
Ciutadania no són vinculants per cap de les dues parts. Les actuacions i les 
investigacions es fan amb reserva i discreció. Totes les actuacions de l’Oficina del 
Defensor són gratuïtes per a la persona que en sol�licita els serveis. 
 
En definitiva, el Defensor de la Ciutadania vetlla perquè la ciutadania pugui gaudir 
d’una bona administració local. L’objectiu de la institució és la defensa dels drets 
de la ciutadania a l’àmbit local, per la qual cosa pot supervisar l’administració 
municipal. La seva actuació suposa examinar i resoldre les queixes formulades 
d’acord amb els criteris de legalitat i d’equitat. També podrà actuar com a 
mediador, sempre que les parts ho consentin, o bé proposar fórmules de 
conciliació o acord entre l’administració i la ciutadania.  
 
 
 
Marc normatiu del Defensor de la Ciutadania 
 
L’àmbit normatiu municipal en què es basen les accions del Defensor de la 
Ciutadania de Vilanova i la Geltrú és el Reglament del Defensor, aprovat el 5 de 
març de 2001. 
 
La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat  descriu els drets 
de la ciutadania que estan reconeguts internacionalment. Vilanova i la Geltrú, com 
a ciutat signatària d’aquesta carta i a través del Defensor de la Ciutadania com a 
institució independent i imparcial, facilita l’exercici dels drets inclosos en aquesta 
carta. 
 
Des de l’any 2000, la figura del Defensor de la Ciutadania treballa com a 
mecanisme de garantia per tal de consolidar el dret a una bona administració. 
 



 

 

 

 
REGLAMENT DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA  
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va aprovar el Reglament del Defensor de la 
Ciutadania amb la voluntat i l’objectiu de fer públic el seu compromís amb la 
participació de la ciutadania en tot allò que és públic i que afecta la ciutat. Aquest 
compromís no solament fa referència als temes que des de l’administració afecten 
la ciutat i els seus ciutadans i ciutadanes, sinó que també implica la pròpia 
institució municipal i el seu funcionament.  
 
En una realitat cada cop més complexa, els ciutadans i les ciutadanes es dirigeixen 
a l’administració amb desconfiança i un dels objectius de la figura del defensor/a 
de la ciutadania és restablir aquesta possible pèrdua de confiança. Per aquest 
motiu, la figura del defensor/a de la ciutadania té una rellevància especial, perquè 
investiga els assumptes que se li presenten de l’actuació de l’Ajuntament i dels 
organismes que en depenen. El dia 5 de març de 2001, el Ple de l’Ajuntament de 
Vilanova va aprovar el Reglament del Defensor de la Ciutadania. 
 
 
NORMATIVA LEGAL 
 
Art. 1. D’acord amb el que s’estableix en la legislació vigent i en l’article 35 de 
l’Estatut d’Autonomia, l’Ajuntament té la facultat de crear la figura del defensor/a 
de la ciutadania. 
 
Art. 2. Aquest reglament del defensor/a de la ciutadania desenvolupa el títol VI del 
Reglament de participació ciutadana. 
 
Art. 3. Definició del defensor/a de la ciutadania 
 
3.1. El defensor/a de la ciutadania és una institució que té per objectiu defensar 

els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú en totes 
aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. Amb 
aquesta finalitat, investiga els assumptes que se li presenten de l’actuació de 
l’administració municipal, dels seus organismes dependents. També podrà 
actuar, si ho creu convenient, d’ofici. 

3.2. El defensor/a de la ciutadania compleix les seves funcions amb 
independència, objectivitat, tot garantint la confidencialitat i la qualitat de la 
seva tasca. Investiga i resol els expedients iniciats d’ofici i les queixes 
formulades a petició de part. 

3.3.  L’administració municipal i, en general, tots els organismes i les empreses 
que depenen de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tenen l’obligació 
d’auxiliar, amb caràcter preferent i urgent, el defensor/a de la ciutadania en 
les investigacions que aquest dugui a terme. 

3.4.  El defensor/a de la ciutadania informa anualment el Ple municipal de les 
actuacions que hagi portat a terme i en presenta la memòria corresponent. 

 
 



 

 

 

Art. 4 Nomenament 
 
4.1.  El defensor/a de la ciutadania és elegit pel Ple municipal i com a mínim per 

les 2/3 parts del nombre legal dels membres de la Corporació.  
4.2.  El seu mandat serà de cinc anys, però podrà seguir exercint les seves 

funcions del càrrec fins al nomenament del successor/a. El defensor/a de la 
ciutadania podrà exercir com a màxim el seu càrrec al llarg de dos mandats. 

4.3.  Per poder ser elegit defensor/a de la ciutadania cal ser major d’edat i tenir el 
ple ús dels drets civils i polítics. 

4.4. És incompatible ser defensor/a de la ciutadania amb qualsevol mandat 
representatiu, càrrec polític, funció administrativa a l’Ajuntament, estar 
relacionat amb qualsevol organisme en el qual l’Ajuntament participi, o amb 
qualsevol activitat professional, mercantil, laboral que comporti relació amb 
l’Ajuntament. 

 
Art. 5. Cessament 
 
5.1. El defensor/a de la ciutadania podrà cessar del càrrec per alguna de les 

causes següents: 
a. Mort. 
b. Transcorregut el temps pel qual fou elegit. 
c. Renúncia. 
d. Pèrdua de la condició política de català. 
e. Incapacitat o inhabilitació per a l’exercici dels drets polítics declarada 
 per decisió judicial ferma.  
f. Condemna a causa de delicte dolós i per sentència ferma.  
g. Incompatibilitat sobrevinguda.  
h. Negligència notòria en el compliment de les obligacions i dels deures del 
 càrrec.  
i. Pèrdua de confiança.  

5.2. En els casos de a) a f) el cessament es produirà de forma automàtica. En els 
casos g), h) i i) el cessament serà acordat pel Ple municipal i per acord de les 
2/3 parts dels seus membres i amb una audiència prèvia de la persona 
interessada. 

 
Art. 6. Exercici del mandat 
 
6.1.  El defensor/a de la ciutadania no està subjecte a cap mandat imperatiu. No 

rep instruccions de cap autoritat i compleix les funcions que té assignades 
amb autonomia i segons el seu criteri, tot respectant la legalitat vigent. 

6.2.  L’acord de nomenament del defensor/a de la ciutadania determinarà el nivell 
de dedicació exigible a la tasca i les compensacions econòmiques que puguin 
correspondre-li. 

6.3.  L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú inclourà en el pressupost municipal una 
partida per tal de fer front a les despeses que comporti l’oficina del 
defensor/a de la ciutadania i el desenvolupament de la seva tasca. 
L’interventor municipal en farà el control. 

 
Art. 7. Competències del defensor/a de la ciutadania 
 
Són competències del defensor/a de la ciutadania: 



 

 

 

a. Qualsevol assumpte relacionat amb l’administració municipal.  
b. Qualsevol assumpte relacionat amb el tracte rebut en organismes municipals o 

que siguin de competència municipal.  
c. Qualsevol problema que la ciutadania tingui i faci referència a temes de 

competència municipal.  
d. Si algun tema no fos de competència municipal, el defensor/a de la ciutadania 

informarà i assessorarà sobre quin és l’organisme competent. Per tal de 
facilitar aquesta tasca el defensor/a de la ciutadania establirà relacions amb el 
Síndic de Greuges i el Defensor del Pueblo.  

 
Art. 8. Procediment i actuació del defensor/a de la ciutadania 
 
8.1.  Pot adreçar-se al defensor/a de la ciutadania per demanar-li que actuï, 

qualsevol persona física o jurídica que invoqui un interès legítim relatiu a 
l’objecte de la queixa, sense restricció de cap mena.  

8.2.  Totes les actuacions del defensor/a de la ciutadania són gratuïtes per a la 
persona interessada, i no és necessària l’assistència d’un advocat ni d’un 
procurador. 

8.3.  Els assumptes es presentaran per escrit i s’hi adjuntaran els documents 
que puguin servir per resoldre el cas. A tal efecte es crearà un registre 
independent del municipal per tal de registrar i acusar recepció de tots els 
assumptes que se li formulin.  

8.4.  El defensor/a de la ciutadania pot tramitar o rebutjar l’assumpte plantejat. 
En cas de rebutjar un assumpte s’ha de comunicar a la persona interessada 
mitjançant un escrit motivat. 

8.5.  Entre la producció del fet plantejat al defensor/a de la ciutadania i la seva 
presentació al registre no pot passar més d’un any. El defensor/a de la 
ciutadania podrà actuar d’ofici en qualsevol moment. 

8.6.  En cas que un assumpte també es trobi en tramitació en via judicial, el 
defensor/a de la ciutadania continuarà el seu procediment fins que aquest 
es trobi pendent de sentència. 

8.7.  El defensor/a de la ciutadania ha de vetllar perquè l’administració municipal 
resolgui en un temps i en una forma legal les peticions i els recursos que li 
hagin estat formulats o presentats. 

8.8.  Les decisions i les resolucions del defensor/a de la ciutadania no poden ser 
objecte de recurs de cap mena, sens perjudici dels recursos administratius 
o jurisdiccionals que siguin procedents contra l’acte, resolució o l’actuació 
que hagi motivat la seva intervenció. 

8.9.  Després d’admetre l’assumpte a tràmit o que s’hagi iniciat expedient d’ofici, 
el defensor/a de la ciutadania prendrà les mesures d’investigació que 
consideri oportunes i podrà informar el departament o la dependència 
afectada perquè en el termini de quinze dies el cap trameti un informe 
escrit que exposi les dades que li hagi demanat. 

8.10.  Si la queixa afecta la conducta de persones que estiguin al servei de 
l’Ajuntament, el defensor/a de la ciutadania ho comunicarà al cap del servei 
i al regidor que correspongui, segons l’organigrama municipal. Es 
sol�licitarà a la persona afectada que trameti l’informe i la documentació 
que es necessiti per tal d’acomplir el que s’estableix en l’art. 8.9. 

8.11.  Les autoritats, els funcionaris i en general tot el personal que depengui de 
l’Ajuntament o estigui adscrit a un servei públic ha de facilitar al defensor/a 
de la ciutadania la informació, l’assistència i l’entrada a totes les 



 

 

 

dependències que se sol�licitin, i també les dades, els expedients i els altres 
documents que cregui que són necessaris per seguir les seves 
investigacions. Aquestes actuacions s’han de dur a terme amb la reserva i 
la discreció més absoluta. 

8.12.  El defensor/a de la ciutadania podrà fer públic el nom dels departaments o 
òrgans que obstaculitzin l’exercici de les seves funcions i se’n podrà exigir 
responsabilitats administratives. 

8.13.  Si durant les investigacions s’observen indicis que s’han comès infraccions 
disciplinàries o que s’han produït conductes delictives, el defensor/a de la 
ciutadania ho comunicarà a l’òrgan competent. 

8.14.  En l’exercici de les seves funcions d’investigació i resolució d’un assumpte, 
el defensor/a de la ciutadania pot formular a les autoritats i al personal de 
l’Ajuntament les advertències, les recomanacions, els suggeriments i els 
recordatoris que correspongui, si bé no pot modificar o anul�lar actes o 
resolucions administratius.  

8.15.  El defensor/a de la ciutadania ha d’informar del resultat de les 
investigacions a l’autor de l’assumpte, la persona al servei de 
l’administració afectada i a l’organisme en relació amb el qual s’ha formulat 
la queixa o s’ha iniciat l’expedient d’ofici. 

8.16.  Un cop finalitzada la tramitació i investigació de l’assumpte el defensor/a 
de la ciutadania podrà emetre resolucions, recomanacions, advertències, 
suggeriments, peticions, reconeixements, mediacions. 

8.17.  El defensor/a de la ciutadania podrà exercir la funció mediadora i 
d’intermediació per tal d’aconseguir un espai de trobada entre les parts en 
conflicte. Defugirà de la capacitat de proposar acords o conciliar interessos. 

 
Art. 9. Relacions amb el Ple municipal 
 
9.1.  El defensor/a de la ciutadania abans del dia 31 de març presentarà en un 

Ple municipal extraordinari una memòria en la qual s’exposin les actuacions 
que s’han dut a terme al llarg de l’any anterior. Haurà de constar-hi: 
a. El nombre i la mena d’assumptes o dels expedients iniciats d’ofici.  
b. El nombre d’assumptes rebutjats, els que es troben en tràmit i els que 

s’hagin investigat amb el resultat obtingut i també les causes que hi 
van donar lloc.  

c. Podrà formular els suggeriments que cregui adequats.  
9.2.  El defensor/a de la ciutadania podrà fer constar en la seva memòria anual 

resolucions, recomanacions, advertències, suggeriments, peticions, 
reconeixements i propostes de mediació. 

9.3.  El defensor/a de la ciutadania també pot presentar informes extraordinaris 
quan ho requereixin la urgència o la importància dels fets que motivin la 
seva intervenció. Aquests informes i per petició del defensor/a de la 
ciutadania es tractaran en el Ple municipal extraordinari en un termini 
màxim d’un mes des de la data de petició. 

 



 

 

 

 
ESTADÍSTIQUES  
 
 
El nombre d’actuacions registrades a l’Oficina del Defensor durant l’any 2.014 ha 
estat de 253, igual que el 2.013, desglossades en 123 visites i 130 expedients, un 
14% més que el 2.013. Dels 130 expedients oberts, 64 han estat consultes, 60 
queixes, 5 actuacions d’ofici i 1 recomanació. Respecte a l’any anterior s’han vist 
incrementades el nombre de queixes en un 57,89 %, passant de 38 el 2.013 a 60 
aquest any, s’ha de dir que 10 d’aquestes queixes s’han derivat al Síndic de 
Greuges de Catalunya. Per altra part, el nombre de consultes han baixat un 10 %, 
de 71 el 2.013 a 64 de les que 12 s’han derivat al Síndic de Greuges de Catalunya. 
 
Encara que durant uns mesos no he pogut atendre els ciutadans, per trobar-me 
convalescent d’una intervenció quirúrgica, vull deixar constància que l’Oficina del 
Defensor ha estat sempre oberta durant el temps en que he estat de baixa, 
l’atenció a la ciutadania l’ha realitzat, d’una forma correctíssima, la secretària de 
l’oficina l’Ester Campins. És per això que trobaran que aquest any s’han derivat 
més expedients i consultes al Síndic de Greuges, 22 en total, 9 més que en l’any 
anterior, però que la majoria són queixes o consultes sobre problemàtiques que no 
són competència d’aquest Defensor com: endarreriments d’ajuts de la Generalitat 
per reforma d’habitatges, pensions S.S., multes ITV, centres sanitaris, plusvàlues, 
Agència Tributària de la Generalitat, escolarització, separacions de parella, 
expedients pendents de Síndic de Greuges de Catalunya, etc. 
 
Així mateix, informar-los que durant l’any 2.014 hem detectat que quasi la majoria 
de la gent que ha passat per l’oficina afectats per problemes de desnonaments, 
han estat per residir en habitatges de lloguer, no com fins l’any 2.013 que la 
majoria eren per deutes hipotecaris amb entitats bancàries. Situació agreujada al 
tenir fills al seu càrrec i que els fa més vulnerables al no disposar, a més, dels 
mitjans econòmics suficients per atendre les seves necessitats bàsiques, abocant-
los a la pobresa i a l’exclusió social.  
 
Totes aquestes dades generades durant l’any 2.014 es poden veure d’una forma 
més entenedora en els gràfics estadístics que es representen a continuació.  
 
 
 
En aquest primer gràfic es pot observar la distribució per raó de sexe o per 
col�lectius del número de consultes i queixes que s’han presentat a l’Oficina del 
Defensor de la Ciutadania. Es pot veure que un 51% (63) correspon a homes, un 
40% (50) corresponen a dones i un  9 % (11) corresponen a col�lectius. 



 

 

 

 

 
 
El segon gràfic correspon a la distribució dels expedients en funció de queixes, 
consultes, recomanacions o actuacions d’ofici realitzades. Aquest any s’han 
presentat 64 consultes que representen un 49% dels expedients, 60 queixes que 
representen un 46%, s’han realitzat 5 actuacions d’ofici i una recomanació que 
representen el 4 i l’1% respectivament.  
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El gràfic següent correspon a com s’adreça la ciutadania a l’oficina, sols contempla 
les queixes i les consultes, per tant sols 124 dels 130 expedients. D’aquests, el 
67% ho han fet de forma presencial (el 2.013 ho van fer el 76%), el 19% ho han 
fet via telèfon (el 2.013 ho van fer el 9%), el 12% de persones s’han adreçat a 
l’ODC via correu electrònic (el 2.013 va ser el 9%) i el 2% ho ha fet via carpeta 
ciutadana (l’any passat va representar el 4%).  
 

Com s'adreça la ciutadania a l'ODC
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Aquest gràfic representa les edats dels ciutadans i ciutadanes que han presentat 
una queixa o una consulta a l’ODC de forma presencial. S’han dividit les edats en 
tres grups, el primer de 18 a 35 anys, el segon de 36 a 64 anys i el tercer per a 
majors de 65 anys.  
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A continuació es poden veure les queixes estimades i les que no ho han estat per 
diversos motius: que el ciutadà o la ciutadana no ha presentat la queixa prèvia a 
l’administració, perquè s’ha denotat mala fe per part del promotor d’aquesta o que 
el mateix ciutadà l’ha retirat.  
 
 

Queixes estimades i queixes no estimades

23
38%

37
62%

Queixes estimades Queixes no estimades
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

El següent gràfic mostra la distribució dels expedients pels diferents àmbits de 
l’administració municipal.   

Distribució dels expedients per àmbits
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Els departaments de l’administració municipal on s’han produït més queixes i 
consultes han estat 16 als Serveis Socials (desnonaments d’habitatge de lloguer, 
manca de llum i aigua, ajudes infants, etc.), 16 a Gestió Tributària i Recaptació 
(majoria sobre temes de cadastre i IBI), 11 als Serveis Viaris i Mobilitat (millora 
transport públic, guals, carrer de prioritat invertida, accessibilitat per a les 
persones amb mobilitat reduïda, etc.), 10 a l’Oficina Municipal d’Informació al 
Consumidor (companyies de serveis, facturació, etc.), 10 a Medi Ambient (gossos 
en platja nudista, sorolls, etc.) i 6 a la Companyia d’Aigües. 
 



 

 

 

L’expedient núm. 56, que havia quedat pendent de l’any 2.013 s’ha tancat aquest 
any i, en el moment de tancar aquesta memòria s’ha donat resposta a totes les 
queixes, consultes i actuacions d’ofici que s’han tramitat a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú durant l’any 2.014.  
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El darrer gràfic mostra l’evolució dels expedients, per anys, des que es va 
instaurar l’Oficina del Defensor de la Ciutadania a Vilanova i la Geltrú.  
 

Evolució dels expedients entre els anys 2001 i 2014
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EXPEDIENTS OBERTS DE L’ANY 2.013 
 
 
22) Expedient 56/2013 
 
Data: 15 de juliol 

Motiu: queixa presencial  

Àrea/ tema: Serveis Viaris i Mobilitat  

Demanda: les ciutadanes M.S. i B.M., en nom de la seva comunitat de veïns, ens 
expliquen que pateixen molts sorolls i tenen problemes ja que sota de casa tenen 
un taller de motos, sembla ser que les motos que estan dins del taller, cada dia es 
treuen al carrer ocupant dos guals i l’entrada del bloc de les ciutadanes. Han 
entrat instàncies a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la resposta que se’ls ha 
donat és que en aquest carrer, es farà properament un pàrquing de motos a la 
zona i que la Policia Local ha fet un informe del cas dient que no s’hi veuen motos 
estacionades en aquesta zona.   

Tràmits: amb tot això, les ciutadanes es queixen que les motos no han 
desaparegut. Des de l’ODC es recomana a la Regidoria de Serveis Viaris que posi 
els mitjans per tal que l’establiment comercial respecti l’ordenança municipal sobre 
guals i s’adjunten fotografies de dies correlatius, on es pot comprovar que en 
aquest tram de carrer les motos aparcades ocupen totalment l’espai dels guals i 
estan sobre la vorera. Ens comuniquen des de la regidoria que hi ha un informe de 
la Policia Local, en el qual es demostra que en aquesta zona no s’hi aparquen 
motos. Des de l’ODC es reclama aquest informe i també que s’aportin el nombre 
de sancions posades, des del mes de setembre, a les motos i ciclomotors que 
havien aparcat en l’espai reservat a gual.  

Amb data 4 de febrer de 2014, des de la Regidoria de Serveis Viaris i Mobilitat, 
se’ns fa arribar l’informe d’intervenció de la Policia Local que diu “que 
normalmente no hay motos estacionadas delante de la tienda mencionada”. Per 
altra part ens comuniquen que actualment la llicència d’entrada i sortida de 
vehicles ha estat anul�lada i substituïda per una reserva per a serveis i 
establiments comercials. Aquest informació es trasllada a les ciutadanes.  

Estat de l’expedient: tancat.  
 
 



 

 

 

 
ACTUACIONS DE L’ANY 2014 
 
EXPEDIENTS  

 
 
QUEIXES  
 
 
 
1) Expedient 1/2014 
 
Data: 7 de gener  
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Gestió Tributària i Recaptació  
Demanda: segons ens informa la ciutadana D.P., sembla que se li està cobrant 
l’IBI per uns metres quadrats que no corresponen amb la vivenda. La ciutadana ha 
fet una instància fa quasi un any però no li ha estat contestada.  
Tràmits: des de l’ODC ens posem en contacte amb el servei de Recaptació de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i ens comuniquen que en aquest cas s’ha 
tingut en compte els metres quadrats de superfície construïda de la vivenda, els 
metres quadrats corresponents a la part que té de l’aparcament, de l’altell i els 
elements comuns. Se li comunica a la ciutadana.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
2) Expedient 4/2014 
 
Data: 9 de gener 
Motiu: queixa via correu electrònic 
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana  
Demanda: el ciutadà A.C. ens explica que va tenir problemes amb un agent de la 
Policia Local, aquest aldarull va acabar en denúncia per part del policia i un judici 
que va perdre ja que se li va donar la raó al ciutadà. Tot i així, el ciutadà vol que 
se sancioni l’agent ja que segueix fent la seva feina amb una arma a la mà i per 
aquest motiu ha posat una queixa a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que 
sembla que no li ha estat contestada.  
Tràmits: des de l’ODC s’envia carta al regidor de Seguretat i Protecció Ciutadana i 
ens comunica que no s’ha donat resposta perquè es va iniciar un procés penal i 
qualsevol procés administratiu no pot investigar cap fet que estigui en seu judicial. 
Aquesta informació li és trasllada al ciutadà i es tanca l’expedient.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
3) Expedient 5/2014 
 
Data: 14 de gener 
Motiu: queixa presencial 
Àrea/ tema: Serveis Socials  



 

 

 

Demanda: la ciutadana C.A. vol saber si el Defensor de la Ciutadania pot fer 
alguna cosa amb el seu tema, és usuària de Serveis Socials i sembla ser que amb 
els ajuts que se li donen no pot fer front a la seva situació.  
Tràmits: es fa consulta al departament de Serveis Socials on ens informen de tots 
els recursos i ajuts que se li estan oferint a la ciutadana i al seu fill. Des de l’ODC 
es comunica a la ciutadana que aquet servei està fent tot el que té el seu abast.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
4) Expedient 6/2014 
 
Data: 14 de gener 
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Serveis Socials  
Demanda: la ciutadana S.A. ens explica que té problemes amb la vivenda i que 
és usuària de Serveis Socials degut a la seva situació econòmica. També ens 
comenta que és usuària dels esmorzars solidaris que l’entitat Associació Alè fa al 
Centre Cívic La Geltrú i que el seu fill va a l’escola Arjau, per aquest motiu, li 
interessaria poder disposar de la targeta de la Renfe per poder passar per sota de 
l’estació tot i que per empadronament no li pertoca.   
Tràmits: es fa consulta a l’OAC i ens comuniquen que si la ciutadana pot portar 
un certificat d’escolarització del fill i d’usuària dels esmorzars solidaris, se li pot 
tramitar la targeta. També es parla amb Serveis Socials i ens comuniquen que 
estan treballant el tema de la vivenda per poder trobar una solució. Se li comunica 
a la ciutadana.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
5) Expedient 8/2014 
 
Data: 21 de gener  
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Serveis Socials  
Demanda: la ciutadana A.A. ens explica que Serveis Socials no l’està ajudant amb 
els problemes econòmics i d’habitatge que té, sembla ser que en breu la 
desnonaran i això li provoca molta angoixa.   
Tràmits: es fa consulta a Serveis Socials i ens comuniquen que estan treballant el 
tema de la vivenda per poder trobar una solució i que ja se li estan donant els 
ajuts possibles. Es comunica a la ciutadana.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
6) Expedient 10/2014 
 
Data: 21 de gener 
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Gestió Tributària i Recaptació  
Demanda: la ciutadana M.G. va comprar un magatzem de 91m2 i l’Ajuntament li 
cobrava un IBI de 113m2. Va fer la reclamació i va ser acceptada. Després d’haver 
rebut la notificació, va fer una altra instància sol�licitant el retorn dels darrers 4 
anys però aquesta ha estat desestimada i no hi està d’acord.  



 

 

 

Tràmits: des de l’ODC se li comunica que la normativa fiscal diu que aquesta 
sol�licitud l’havia d’haver fet en el moment que va demanar rectificar els m2 i no a 
posterior, per tant, l’Ajuntament ha actuat correctament. 
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
7) Expedient 12/2014 
 
Data: 23 de gener  
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Serveis Socials  
Demanda: el ciutadà J.P. viu a Vilanova des de fa tres anys. Des que es va 
quedar sense feina, no paga el lloguer de la vivenda. En aquest pis hi viu ell, la 
seva senyora i el fill de la seva senyora de 19 anys que té una discapacitat del 
33%. Ell té dues filles de 5 i 7 anys, però no en té la custòdia. Sembla ser que el 
mes d’agost passat se li va tramitar l’ajuda del PIRMI, però de moment no se li ha 
donat resposta. Pel que ens ha explicat, és usuari de Càrites pel banc de queviures 
i dels esmorzars solidaris Cafè Caliu, però amb el menjar que se li dóna diu que no 
arriben als 15 dies i té pendents de pagar alguns rebuts del subministrament de la 
llum.  
Tràmits: es fa consulta a Serveis Socials i ens expliquen que estan al corrent dels 
problemes d’aquest ciutadà i la seva família i que estan tramitant els ajuts 
possibles però de moment encara no els han pogut donar resposta. Es comunica al 
ciutadà que des de Serveis Socials estan treballant en el seu cas.  
Estat de l’expedient: tancat.   
 
 
8) Expedient 13/2014 
 
Data: 23 de gener  
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana  
Demanda: El ciutadà A.A. ens explica que viu en un bloc del carrer Jardí. Aquest 
bloc és de 52 vivendes, però moltes els propietaris les tenen tancades. Els pisos 
habitats, molts són ocupats o de lloguer i els pocs propietaris que hi viuen, són 
matrimonis molt grans. En els pisos de lloguer hi ha moltes persones que es 
dediquen al tràfic de drogues i a la prostitució, a més sembla ser que aquestes 
persones creen molts conflictes al bloc fins al punt d’entrar a robar al mateixos 
veïns i veïnes o fer destrosses a les parts comunes del bloc. El ciutadà ha fet 
instàncies denunciant els fets però sembla ser que no se li ha donat resposta.  
Tràmits: es demana a la Regidoria de Seguretat i Protecció Ciutadana el motiu 
per la qual no s’ha donat resposta i ens comuniquen que les instàncies han anat al 
departament de Serveis Socials tot i que la Policia Local té constància dels 
problemes en aquest bloc i ens envien una relació de totes les actuacions que 
s’han realitzat en el darrer any. També ens comuniquen que és interessant que els 
veïns truquin a la Policia Local quan hi hagi aldarulls i així poder seguir intervenint. 
Se li dóna aquesta resposta al ciutadà.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
 



 

 

 

9) Expedient 16/2014 
 
Data: 4 de febrer  
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Síndic de Greuges de Catalunya  
Demanda: el Sr. O.J.M. es queixa que la seva pensió anual és de 8.000 € i que de 
la medicació que ha prendre n’ha de pagar el 40%, quan creu que hauria de 
pagar-ne sols el 10%.  
Tràmits: es comunica al ciutadà que aquest tema no és competència del Defensor 
de la Ciutadania. A petició del ciutadà, es trasllada al Síndic de Greuges de 
Catalunya.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
10) Expedient 17/2014 
 
Data: 4 de febrer 
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Serveis Socials  
Demanda: la ciutadana S.O. ens explica que té una ordre de desnonament en un 
mes. Fa més d’un any que no pot pagar el lloguer i sembla ser que no rep cap 
tipus d’ajuda. Té dos fills d’11 i 9 anys, i gràcies a l’ajuda de la directora de 
l’escola es poden quedar al servei de menjador. No disposen d’aigua ja que se’ls 
va tallar el subministrament i per tant no es poden dutxar ni rentar la roba. Rep 
aliments de Càritas. La ciutadana ens explica que quan s’ha adreçat a Serveis 
Socials no ha rebut mai resposta.  
Tràmits: es fa una consulta a Serveis Socials i ens expliquen tot el procés des que 
la ciutadana va començar a utilitzar aquest servei, que estan al corrent de la seva 
situació i que hi estan treballant. S’explica a la ciutadana que Serveis Socials està 
al cas de la situació i que està percebent ajudes des del 2009.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
11) Expedient 19/2014 
 
Data: 13 de febrer  
Motiu: queixa via correu electrònic  
Àrea/ tema: Companyia d’Aigües  
Demanda: el Sr. S.K. ens explica que per les vacances nadalenques van marxar 
ell i la seva família, quan van tornar el 3 de gener es van trobar que no tenien 
aigua. El ciutadà va anar a la Companyia d’Aigües i sembla ser que el 
subministrament se’ls hi va interrompre per impagament dels dos darrers 
trimestres. El ciutadà no té constància que això sigui així i queda sorprès quan se 
li comunica que al setembre se’ls va enviar una notificació on es deia que si no 
abonaven la factura del segon trimestre se’ls hi tallaria l’aigua. El Sr. K. explica 
que en cap moment ha rebut cap comunicació de la Companyia d’Aigües. 
Tràmits: es fa consulta a la Companyia d’Aigües per saber el motiu perquè no 
s’ha comunicat tos aquests fets al ciutadà: falta de pagament de dos rebuts, tall 
del subministrament i precintar el comptador. Des de la Companyia d’Aigües ens 
comuniquen que tots els fets han estat notificats al ciutadà però no ens aporten la 
informació corresponent. L’ODC es torna a posar en contacte amb la Companyia 



 

 

 

d’Aigües on se’ls diu que si no es poden aportar les proves conforme se li ha 
notificat al ciutadà que se li tallaria l’aigua, se li cobrin els rebuts pendents però se 
li tregui la sanció imposada, els recàrrecs afegits a les factures i el preu de donar 
d’alta el subministrament, ja que tot puja més de 600 €. Finalment la Companyia 
d’Aigües aporta la documentació certificada de correus que acredita que es va 
notificar en un inici al ciutadà i que aquesta havia estat signada per ell. Es 
comunica al Sr. K. que sí que li havia estat notificat per correu certificat, 
notificació que ell mateix havia signat, per tant és correcte tot el que ha hagut de 
pagar sense haver de demanar el retorn dels diners abonats per tornar a restablir 
el subministrament de l’aigua.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
12) Expedient 20/2014 
 
Data: 17 de febrer  
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Síndic de Greuges de Catalunya   
Demanda: la Sra. F.M. pateix els sorolls provocats per un bar que té sota de 
casa. Va tramitar el cas al Síndic de Greuges de Catalunya, però sembla que han 
tancat l’expedient ja que aquesta és una zona conflictiva i l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú hi està treballant. La ciutadana vol que es torni a reobrir el 
cas.  
Tràmits: es fa consulta al Síndic de Greuges de Catalunya, però ens comuniquen 
que l’han tancat perquè l’ajuntament hi està treballant i per tant no el tornaran a 
obrir. Se li comunica a la ciutadana aquesta informació.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
13) Expedient 23/2014 
 
Data: 18 de febrer 
Motiu: queixa presencial 
Àrea/ tema: Serveis Viaris i Mobilitat  
Demanda: el Sr. M.T., en nom de l’entitat veïnal que representa, es queixa que 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú els ha retirat una portella d’aigua que la tenien 
al seu barri i segons l’entitat, la portella és d’ells.  
Tràmits: des de l’ODC se’ls pregunta si poden demostrar la propietat de la 
portella, si és així, l’entitat pot tramitar un expedient de queixa per tal que la 
tornin a posar, però si no ho poden demostrar i aquesta és propietat de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, aquest pot al�legar els seus motius per a la 
retirada.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
14) Expedient 24/2014 
 
Data: 18 de febrer  
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Participació Ciutadana 



 

 

 

Demanda: el Sr. M.T., en nom de l’entitat veïnal que representa ens explica que 
no està d’acord amb el criteri que s’ha fet servir per poder disposar d’un espai per 
al ball de mantons a un equipament municipal. Sembla ser que van fer una 
instància per aquest acte, la resposta rebuda va ser que caldria veure quantes 
peticions hi havia per al mateix acte i a partir d’aquí es realitzaria un sorteig si no 
era possible fer-ho conjuntament amb tots els possibles organitzadors. Finalment, 
es va fer un sorteig, on es van convidar a totes les entitats que havien sol�licitat la 
realització d’aquesta activitat, però l’entitat del Sr. M.T. no hi va estar d’acord i no 
s’hi va presentar. Cal dir que el sorteig els va ser favorable, però l’entitat demana 
que tinguin sempre disponibilitat total d’aquest equipament ja que és l’única 
entitat que dinamitza l’espai.  
Tràmits: des de l’ODC es comunica al ciutadà que en tot moment, i basant-se 
amb la documentació aportada i el que explica el ciutadà, l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú ha actuat amb equitat i respecte amb tots els col�lectius que 
han sol�licitat el mateix equipament i que el sorteig és una bona eina quan no s’ha 
pogut arribar a un pacte per a la realització del ball amb totes les entitats 
sol�licitants.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
15) Expedient 25/2014 
 
Data: 20 de febrer  
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Serveis Viaris i Mobilitat  
Demanda: El Sr. J.E. es queixa que ha entrat moltes instàncies a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú però que aquestes no li han estat contestades. Sembla ser que 
ha sol�licitat a l’Ajuntament que s’aprovi per Ple una moció per promoure una 
millora en el transport públic interurbà.  
Tràmits: des de l’ODC es mira tota la documentació aportada pel ciutadà i es 
comprova que les instàncies no han estat presentades a l’Ajuntament de la ciutat, 
sinó que ho ha fet als portaveus dels diferents grups polítics, per tant, se li diu al 
ciutadà, que aquest no és un tema del Defensor de la Ciutadania, ja que cada 
entitat és lliure de contestar les instàncies.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
16) Expedient 26/2014 
 
Data: 24 de febrer 
Motiu: queixa presencial 
Àrea/ tema: Serveis Socials  
Demanda: el Sr. D.N. ens explica que ha rebut una notificació de la DGAIA on se 
li comunica la retirada del seu fill. Sembla ser que la seva dona i mare del fill, està 
ingressada en un hospital i ell està en règim obert a la presó.  
Tràmits: des de l’ODC es fa consulta a Serveis Socials i ens comuniquen que el 
que han rebut aquesta família és una citació per a una reunió, i que a partir d’aquí 
s’ajudarà als pares a normalitzar la situació familiar. Es comunica al ciutadà i se li 
suggereix que acceptin qualsevol petició d’ajuda i de suport que els proporcionin 
des d’aquesta institució.  
Estat de l’expedient: tancat.  



 

 

 

 
 
17) Expedient 27/2014 
 
Data: 25 de febrer  
Motiu: queixa via correu electrònic  
Àrea/ tema: Companyia d’Aigües  
Demanda: el Sr. A.B. es queixa de l’actitud de la Companyia d’Aigües. Sembla ser 
que a la zona on viu hi va haver una contaminació per aigües residuals al 
clavegueram general d’aigües pluvials. El ciutadà va rebre una carta de la 
Companyia d’Aigües on se li comunicava que havien de fer una inspecció i se 
l’acusava d’una possible infracció, fet que comportava una sanció. El ciutadà no es 
va oposar a la inspecció, i aquesta, un cop realitzada, va constatar que la fuita no 
provenia del domicili del ciutadà. El Sr. B. es queixa que s’ha sentit com un 
delinqüent i que en cap moment se li ha demanat disculpes, quan en aquest cas la 
Companyia d’Aigües havia d’accedir a una propietat privada i se l’acusa d’una 
infracció quan ni tant sols havia estat comprovada.  
Tràmits: des de l’ODC, un cop estudiada la documentació aportada pel ciutadà, 
on es comprova les paraules poc afortunades de la carta, ens posem en contacte 
amb la Companyia d’Aigües per tal que rectifiquin i enviïn una carta de disculpes a 
l’abonat. Des de la Companyia d’Aigües, ens envien una carta que li serà enviada 
al ciutadà, on es diu que les paraules es podien suavitzar i se li demanen també 
disculpes si s’ha sentit ofès. Es comunica al ciutadà que en breu rebrà aquesta 
notificació de la Companyia d’Aigües.   
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
18) Expedient 28/2014 
 
Data: 4 de març 
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Serveis Socials  
Demanda: la Sra. A.C. ens comunica que el proper 6 de març serà desnonada de 
la seva vivenda, aquesta és de lloguer i fa mesos que no pot assumir les quotes 
mensuals. També ens comunica que sembla ser que des de Serveis Socials, no 
actuen i no li donen cap tipus d’ajuda.   
Tràmits: es fa consulta a Serveis Socials i ens comuniquen que les ajudes per al 
pis fa temps que han estat tramitades, però encara no hi ha hagut resolució i que 
el desnonament s’ha ajornat. També ens informen que si l’ajuda no ha arribat a 
temps per al desnonament, se la reallotjarà en una vivenda d’emergència. 
Aquestes informacions li han estat comunicades a la ciutadana des del mateix 
departament de Serveis Socials. Des de l’ODC es comunica també tot això a la 
ciutadana i es tanca l’expedient.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
19) Expedient 29/2014 
 
Data: 13 de març  
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Gestió Tributària i Recaptació  



 

 

 

Demanda: la Sra. P.G. ens comunica que l’any 1.979 va comprar un terreny 
rústic i que per tant no pagaven contribució. La seva sorpresa ha estat que aquest 
any, al mes de gener, quan van anar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per 
pagar tots els impostos anuals de cop, se’ls va comunicar que havien de pagar els 
darrers 4 anys de contribució del terreny, ja que l’any 2.000 va canviar la 
requalificació de rústic a urbanitzable no programat. La ciutadana no està d’acord, 
ja que en cap moment se li ha comunicat el canvi del tipus de terreny i si no arriba 
a ser perquè va anar a pagar els impostos a l’Ajuntament, tampoc no li haurien 
comunicat.  
Tràmits: des de l’ODC es suggereix a la ciutadana que faci un escrit de queixa a 
l’ajuntament de la ciutat, ja que no ha presentat cap reclamació. També es 
comunica que des de l’Ajuntament hagués estat correcte que aquest canvi de 
requalificació es comuniqués als ciutadans afectats.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
20) Expedient 30/2014 
 
Data: 13 de març  
Motiu: queixa via carpeta ciutadana 
Àrea/ tema: Urbanisme, Obres i Habitatge  
Demanda: la Sra. T.M. es queixa d’una zona de càrrega i descàrrega d’un 
supermercat. Sembla ser que ha fet vàries instàncies a l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú on ha explicat els sorolls que pateix per aquesta zona però no li han estat 
contestades.  
Tràmits: es parla amb la ciutadana i se li dóna cita, però no es presenta.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
21) Expedient 35/2014 
 
Data: 31 de març  
Motiu: queixa presencial 
Àrea/ tema: Participació Ciutadana 
Demanda: el Sr. J.L. es queixa que dissabte 29 de maig es va espatllar un lavabo 
de Can Pahissa, i avui encara no estava arreglat.  
Tràmits: se suggereix al ciutadà que faci una instància amb la queixa, però el 
ciutadà prefereix anar a alcaldia. Es fa consulta a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i des del departament de Participació ens comuniquen que els operaris 
municipals ja ho estan arreglant.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
22) Expedient 37/2014 
 
Data: 8 d’abril  
Motiu: queixa via correu electrònic  
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana (Multes) 
Demanda: al ciutadà O.G. li van retirar el cotxe perquè estava estacionat en una 
zona on hi havia plaques de prohibit estacionar. La multa no ha prosperat ja que 
va quedar fora de termini però no li retornen els diners de la grua.  



 

 

 

Tràmits: el ciutadà no ha fet queixa i se li recomana que en faci una, explicant els 
fets i també, que faci constar que segons l’informe de Serveis Viaris i la sanció, el 
vehicle va ser retirat 5 dies abans del dia en que s’iniciava la prohibició de 
l’estacionament.   
Estat de l’expedient: tancat. 
 
 
23) Expedient 38/2014                                
 
Data: 8 d’abril 
Motiu: queixa telefònica  
Àrea/ tema: Ajuntament de Cubelles  
Demanda: el ciutadà F. P fa anys que té molts problemes de sorolls amb els 
veïns.  
Tràmits: el ciutadà viu a Cubelles i se li recomana que es dirigeixi al servei de 
mediació d’aquest municipi on el podran assessorar correctament.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
24) Expedient 39/2014 
 
Data: 24 d’abril 
Motiu: queixa telefònica 
Àrea/ tema: Síndic de Greuges de Catalunya  
Demanda: el Sr. M.H. sembla ser que fa un any i mig que té problemes de salut i 
no està d’acord amb el diagnòstic que li donen els diferents metges que ha visitat.  
Tràmits: es recomana al ciutadà que posi una queixa al centre sanitari on ha 
estat atès, amb tota la documentació generada en aquest cas i que quan n’hagi 
obtingut resposta, es dirigeixi al Síndic de Greuges de Catalunya on tenen el 
servei del Defensor del Pacient.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
25) Expedient 47/2014 
 
Data: 6 de maig 
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Síndic de Greuges de Catalunya   
Demanda: el Sr. Z.A. sembla ser que fa temps està demanant canvi de l’assistent 
social que té. Pel que explica, no se sent ben atès. Ha tramitat el cas al Síndic de 
Greuges i aquest expedient ja s’ha tancat perquè des de Serveis Socials han 
comunicat tots els ajuts i suports que se li han donat. El ciutadà diu que tot el que 
argumenta serveis socials no és veritat i que no ha rebut cap ajuda d’aquest 
organisme.  
Tràmits: des de l’ODC se li aconsella que ho segueixi tramitant al Síndic de 
Greuges i que expliqui el que ens ha explicat a nosaltres.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
 
 



 

 

 

26) Expedient 48/2014 
 
Data: 8 de maig 
Motiu: queixa presencial 
Àrea/ tema: Serveis Socials  
Demanda: la Sra. A.M. es queixa de l’actitud de la treballadora social. Té un fill 
de 10 anys que és usuari d’un centre obert de la ciutat, i des que assisteix a 
aquest servei la treballadora social diu que el seu fill no està ben cuidat, alimentat, 
educat i li volen treure la custòdia.  
Tràmits: des de l’ODC se li comunica a la ciutadana que caldria que prèviament 
hagués fet un escrit explicant la queixa, ja que si no, el Defensor de la Ciutadania 
no pot actuar.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
27) Expedient 49/2014 
 
Data: 12 de maig 
Motiu: queixa presencial 
Àrea/ tema: Companyia d’Aigües 
Demanda: el J.B. i R.G. es queixen que cada vagada que plou fort se’ls inunden 
els baixos de casa seva d’aigües fecals. Viuen al carrer Avinyó, cantonada amb 
carrer de l’Aigua, on sembla ser que les canonades no engoleixen tota l’aigua i 
això els hi provoca inundacions. 
Tràmits: des de l’ODC se’ls comenta que portin tota documentació generada del 
tema, i quan el defensor s’hagi recuperat de la intervenció quirúrgica, es posarà fil 
a l’agulla. A inicis del mes d’octubre es truca a un dels dos ciutadans per tal de 
concertar una visita, aquest ciutadà ens diu que ho parlarà amb el seu veí i que en 
tot cas ja ens trucarà.  
Estat de l’expedient: l’expedient es tanca sense que el ciutadà hagi demanat 
cita una altra vegada.   
 
 
28) Expedient 51/2014 
 
Data: 15 de maig 
Motiu: queixa presencial 
Àrea/ tema: Gestió Tributària i Recaptació  
Demanda: el Sr. M.J. es queixa que les notificacions de la contribució li envien en 
una adreça on no hi resideix, això provoca que sempre ho hagi de pagar amb 
recàrrec per fer-ho fora de termini.  
Tràmits: es recomana al ciutadà que faci una instància explicant el problema i 
que notifiqui on li han de fer arribar les notificacions per tal de poder-ho pagar al 
dia.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
29) Expedient 54/2014 
 
Data: 26 de maig  
Motiu: queixa telefònica 



 

 

 

Àrea/ tema: Companyia de Gas 
Demanda: la Sra. A.G. ens explica que fa 17 anys va vendre un pis, ara ha 
descobert que el comptador del gas encara va a nom seu i li agradaria canviar el 
nom. No coneix qui viu en aquest pis ni qui en són els propietaris o si hi estan de 
lloguer i sembla ser que ha trucat diverses vegades a la companyia del gas però 
no li donen cap solució. 
Tràmits: es suggereix que faci la queixa per escrit i que la presenti a la 
companyia del subministrament, una altra opció és que es dirigeixi a l’OMIC. 
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
30) Expedient 56/2014 
 
Data: 26 de maig  
Motiu: queixa telefònica  
Àrea/ tema: Síndic de Greuges de Catalunya  
Demanda: la Sra. I.V., en representació d’un grup de famílies que viuen en uns 
pisos ocupats del carrer Pare Garí, comenta que tenien un acord amb l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú on sembla que se’ls havia de donar el subministrament de 
l’aigua, però aquest els hi ha estat tallat. Diu que les lleis els emparen.  
Tràmits: se’ls comenta que per aquest tema és millor que vagin al Síndic de 
Greuges de Catalunya.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
31) Expedient 60/2014 
 
Data: 2 de juny 
Motiu: queixa via carpeta ciutadana  
Àrea/ tema: Serveis Viaris i Mobilitat 
Demanda: la Sra. M.C. va fer una instància a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
on explicava que la vorera de davant de casa seva estava molt malmesa i la gent 
queia al terra. Sembla ser que no se li va donar resposta. Amb els mesos, va 
tornar a fer la mateixa queixa via correu electrònic i sembla ser que des del 
Departament de Serveis Viaris se li va comunicar que s’arreglaria durant el primer 
trimestre de 2014. Vol saber què pot fer, ja que sembla que la vorera no ha estat 
arreglada.  
Tràmits: s’aconsella a la ciutadana que es posi de nou en contacte amb la 
Regidoria de Serveis Viaris i Mobilitat, i que si no rep resposta, s’adreci al Síndic 
de Greuges.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
32) Expedient 61/2014 
 
Data: 6 de juny  
Motiu: queixa telefònica  
Àrea/ tema: Gestió Tributària i Recaptació  
Demanda: el Sr. J.L. va obrir un negoci de restauració el 21 de desembre de 
2.013, però per temes d’autònoms, a hisenda, es va haver de donar d’alta el 10 
d’octubre. Ara s’ha trobat que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú li ha cobrat el 



 

 

 

darrer trimestre de les escombraries industrials com si hagués obert durant els 
tres últims mesos de l’any. El ciutadà no està d’acord, ja que el rebut puja 183 € i 
no és la part proporcional dels dies que ha tingut obert el seu establiment.  
Tràmits: s’aconsella al ciutadà que faci la queixa per escrit, aportant el màxim de 
documentació possible.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
33) Expedient 65/2014 
 
Data: 10 de juny 
Motiu: queixa via correu electrònic  
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana (Multes)  
Demanda: el Sr. A.P. va estacionar la moto a la zona de la platja. Quan la va 
anar a buscar va veure que li havien posat una multa de la zona blava. La va 
anul�lar abonant els 8 €. Tot i així, diu que no està d’acord amb la sanció ja que la 
seva moto estava ben estacionada.  
Tràmits: es fa consulta a VNG Aparcaments i ens comuniquen que la sanció no 
era per estar ben o mal estacionada, sinó perquè a la zona blava, les motos no hi 
poden estacionar. Per a aquests vehicles, hi ha zones concretes que no són als 
mateixos llocs on estacionen els cotxes. Se li comunica al ciutadà.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
34) Expedient 66/2014 
 
Data: 16 de juny  
Motiu: queixa telefònica  
Àrea/ tema: Síndic de Greuges de Catalunya  
Demanda: el Sr. I.L. va fer una queixa a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
sobre una plusvàlua que li van cobrar de la part d’una vivenda que va heretar en 
quedar-se vidu. Se li ha donat resposta però no està d’acord amb aquesta.  
Tràmits: s’aconsella al ciutadà que vagi al Síndic de Greuges de Catalunya.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
35) Expedient 68/2014 
 
Data: 19 de juny  
Motiu: queixa presencial 
Àrea/ tema: Serveis Socials  
Demanda: el Sr. C.D. ens comenta que té una pensió de 472.90 €, viu en un pis 
de protecció oficial i que en paga 200 € en concepte de lloguer. Sembla ser que 
abans anava a dinar a Can Pahissa però ara ja no hi va perquè l’assistent social li 
va dir que sols podia fer ús d’aquest servei de dilluns a divendres ja que la seva 
pensió havia pujat 3 €. El ciutadà es va enfadar i va decidir no anar-hi.  
Tràmits: des de l’ODC es fa consulta a Serveis Socials i ens comuniquen que 
aquest ciutadà té actituds incorrectes amb els treballadors i el servei de menjador 
de Can Pahissa, sembla ser que han tingut una reunió amb ell per tots aquest 
temes però el ciutadà no reconeix res. Quan se li comunica al ciutadà, ens diu que 
ha parlat de nou amb la seva assistent i ja torna a ser usuari d’aquest servei.  
Estat de l’expedient: tancat.  



 

 

 

 
36) Expedient 71/2014 
 
Data: 10 de juliol 
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Síndic de Greuges de Catalunya 
Demanda: el Sr. M.M. viu en una urbanització on no té connexió de telèfon fix. 
L’ha sol�licitat a la companyia telefònica, però sembla ser que l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú no hi dóna permís. El ciutadà també ha fet la petició per escrit 
a l’Ajuntament però li ha estat desestimada. El Sr. M.M. viu sol, és pensionista i té 
una discapacitat del 46%, per tot això es vol posar el servei de teleassistència 
però necessita la connexió del telèfon fix.    
Tràmits: des de l’ODC s’explica al ciutadà que pot presentar la queixa al Síndic de 
Greuges de Catalunya. Finalment, amb el consentiment del ciutadà, des de l’ODC 
es trasllada a aquest organisme.   
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
37) Expedient 72/2014 
 
Data: 17 de juliol 
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Serveis Viaris i Mobilitat  
Demanda: el Sr. F.M. es queixa que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no li 
arregla el seu problema. El seu sogre va en cadira de rodes i les voreres de la 
zona on viu no estan adaptades a la mobilitat reduïda. Sembla ser que ha parlat 
amb tècnics municipals i la regidora de Serveis Viaris i Mobilitat i li han dit que té 
raó, però que actualment és difícil donar-li la solució desitjada en pocs dies. El 
ciutadà vol que el seu problema se li arregli en una setmana.  
Tràmits: des de l’ODC se li comunica al ciutadà que faci la petició per escrit, ja 
que tot el procés ha estat via telèfon o presencial, però no té constància de quan 
ha fet la petició.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
38) Expedient 73/2014 
 
Data: 21 de juliol  
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Generalitat de Catalunya  
Demanda: el Sr. J.L. viu en un pis de protecció oficial i es queixa que l’Agència 
d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya li deu 133 € en concepte de 
regularitzacions de l’any 2.014. A primers de maig li van comunicar per carta que 
en breu li ingressarien però encara no ho ha cobrat.   
Tràmits: des de l’ODC es truca a aquesta oficina i ens comuniquen que en breu li 
ingressaran els diners i que el ciutadà ha d’entendre que l’administració paga quan 
pot. Se li diu al Sr. L.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
 



 

 

 

39) Expedient 75/2014 
 
Data: 22 de juliol 
Motiu: queixa via correu electrònic  
Àrea/ tema: Medi Ambient  
Demanda: el Sr. M.C. ens comunica que ell i la seva família són usuaris de la 
platja naturista de la ciutat. Sembla ser que el cap de setmana passat, 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha donat permís per a que les persones que 
tenen gos hi puguin accedir amb els seus animals. Aquest fet ha perjudicat els 
usuaris habituals, ja que han de veure com els gossos corren per on volen i facin 
les seves necessitats a la sorra sense que els seus amos els diguin res. Sembla ser 
que el ciutadà ha fet una denúncia a la Policia Local però encara no ha rebut 
resposta.  
Tràmits: es comunica al ciutadà que quan tingui la resposta, si aquesta no és 
correcta, pot demanar cita a l’ODC.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
40) Expedient 76/2014 
 
Data: 24 de juliol  
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Medi Ambient  
Demanda: la Sra. S.B. viu just davant de l’estació de bombeig que hi ha a la zona 
de Ribes Roges. Sembla ser que ella i els seus veïns estan cansats d’haver 
d’aguantar les males olors d’aquesta estació. Tot i que han tingut converses amb 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, els problemes no s’han arreglat.  
Tràmits: es comunica a la ciutadana que si tenen documentació, poden anar a 
l’Oficina del Síndic de Greuges per veure si els poden portar el cas.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
41) Expedient 77/2014 
 
Data: 26 de juliol  
Motiu: queixa via correu electrònic  
Àrea/ tema: Medi Ambient  
Demanda: la Sra. E.M. ens comunica que s’ha trobat a la platja del Far gossos 
corrent sense cap tipus de vigilància. Sembla ser que abans era usuària de la 
platja naturista de la ciutat, però des que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha 
deixat que els gossos tinguin accés a la platja, ha deixat de fer naturisme i ara és 
usuària de la platja del Far, tot i així, en aquesta zona, les persones també hi van 
amb gossos, tot i que està prohibit.  
Tràmits: es comunica a la ciutadana que faci la queixa per escrit a l’Ajuntament 
de la ciutat per tal que l’administració tingui constància d’aquest fet i que se li doni 
per escrit les mesures que poden adoptar en aquest cas. També se li comunica 
que si no està d’acord amb la resposta o no li és contestada, pot demanar cita 
amb el Defensor de la Ciutadania.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 



 

 

 

42) Expedient 78/2014 
 
Data: 27 de juliol  
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Síndic de Greuges de Catalunya   
Demanda: la Sra. A.E. ens explica que sota de casa seva té un bar restaurant del 
qual pugen al seu pis les males olors de la cuina. Això provoca que la ciutadana no 
pugui obrir les finestres. Sembla ser que la ciutadana ha fet queixa a l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú i des de la regidoria de Llicències i Activitats han realitzat 
una inspecció. Aquesta inspecció conclou que el bar restaurant té les finestres 
tancades i que si torna a tenir problemes, que truqui a la Policia Local. 
Tràmits: es comunica a la ciutadana que es dirigeixi al Síndic de Greuges de 
Catalunya.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
43) Expedient 79/2014 
 
Data: 28 de juliol  
Motiu: queixa via correu electrònic 
Àrea/ tema: Medi Ambient  
Demanda: el Sr. F.A. és usuari de la platja naturista de la ciutat i ens explica que 
des que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha permès l’entrada de gossos a la 
zona, cada dia hi ha baralles amb els propietaris d’aquests ja que han d’aguantar 
que els animals corrin i aixequin sorra i defequin on vulguin.  
Tràmits: es recomana al ciutadà que faci la queixa per escrit a l’Ajuntament o al 
Síndic de Greuges de Catalunya.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
44) Expedient 83/2014 
 
Data: 2 de setembre 
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Serveis Viaris i Mobilitat   
Demanda: el Sr. J.L. es queixa que aquest mes d’agost, davant de casa seva, 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha donat permís per fer una “tronada infernal” 
fins dos quarts de dotze de la nit. 
Tràmits: es comunica al ciutadà que faci la queixa per escrit i que la presenti a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
45) Expedient 92/2014 
 
Data: 22 de setembre 
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Serveis Viaris i Mobilitat  
Demanda: la Sra. J.C. sembla ser que va presentar dues instàncies a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú però no li han estat contestades. Una va ser 
entrada al febrer i l’altra al maig, en les dues la ciutadana demanava que es 



 

 

 

posessin pilones o jardineres al carrer Pàdua, perquè els camions que 
descarreguen es posen davant les vivendes dificultant als veïns i veïnes el sortir o 
entrar a casa seva, també demanava que es reposés una paperera que s’havia 
retirat i sol�licitava que es controlés el soroll que provocaven les terrasses de la 
plaça Miró i la dificultat que té la ciutadania amb mobilitat reduïda per passar per 
aquesta zona plena de taules i cadires dels restaurants. 
Tràmits: des de l’ODC se sol�licita el motiu del perquè no s’ha donat resposta a la 
ciutadana i el 29 d’octubre, ens comuniquen des del Departament de Serveis 
Viaris que el passat 13 d’octubre es va trucar a la ciutadana per comentar els 
continguts de les instàncies, com els camions que descarreguen al carrer de Pàdua 
o el soroll que provocaven les terrasses de la plaça Miró. Sembla ser que en 
aquesta trucada es va comentar que els camions ja no hi estacionaven. També es 
va dir que des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s’intentaria controlar l’espai 
que ocupen les taules per respectar l’espai mínim del pas dels vianants i que 
referent a la paperera que s’havia retirat del carrer Pàdua, s’ha fet nota per tal 
que es reposi el més aviat possible. Aquesta informació li és traslladada a la 
ciutadana. Al cap d’uns dies la ciutadana ens comunica que s’ha reposat la 
paperera que sol�licitava al número 38 i no al 31 com demanava, per tant des de 
l’ODC es torna a enviar carta per saber si ha estat un error la col�locació de la 
paperera. Des de l’ODC es torna a fer una recomanació a Serveis Viaris per 
comunicar que hi ha hagut un error en la reposició de la paperera, des d’aquest 
departament ens informen que es considera correcta la distribució del mobiliari 
urbà que hi ha distribuït al llarg del carrer i que no suposa cap greuge respecte als 
vianants i veïns i que la Policia Local farà controls per garantir la seguretat de la 
ciutadania. Es comunica a la ciutadana.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
46) Expedient 93/2014 
 
Data: 22 de setembre 
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Serveis Viaris i Mobilitat  
Demanda: el Sr. J.P., en nom d’un grup de veïns que viuen al passatge Dr. 
Thebussem, es queixen que de les 14 famílies que viuen en aquest carrer, 5 han 
rebut notificacions per tal que posin guals amb el preu a pagar. Tot i que les 
vivendes són iguals, els preus de cada veí és diferent. Els ciutadans no entenen 
com és que aquestes cartes no les han rebut tots els veïns i el perquè cada una té 
un preu.    
Tràmits: des de l’ODC es recomana als ciutadans que vagin a veure a la regidora 
del departament per explicar el cas i veure quina possible solució hi ha. Sembla 
que ser han anat al departament de Serveis Viaris i des d’aquest servei, es mirarà 
si és possible realitzar una comunitat de pàrquing de les cases unifamiliars i en 
breu, es mantindrà una trobada amb un tècnic a la zona per mirar el tema de 
l’amplada dels pàrquings i els preus dels guals.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 



 

 

 

47) Expedient 94/2014 
 
Data: 29 de setembre 
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Urbanisme, Obres i Habitatge  
Demanda: el Sr. F.S., en nom del Col�lectiu Baix a Mar, explica que han entrat 
una instància a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i sembla ser que no els ha 
estat contestada, en aquesta demanaven poder consultar el procés participatiu, 
els projectes guanyadors i les decisions preses per l’Ajuntament que van passar al 
Ple o per Decret de l’Ajuntament, sorgides del procés participatiu que es va fer a la 
ciutat entre el 1.999 i el 2.000, amb un concurs d’idees sobre la remodelació del 
passeig Marítim.  
Tràmits: des de l’ODC s’envia carta a la regidoria d’Urbanisme i ens comuniquen 
que el col�lectiu serà convocat en breu per fer-li arribar la informació que havia 
estat sol�licitada. Aquesta informació li és facilitada al ciutadà.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
48) Expedient 95/2014 
 
Data: 29 de setembre 
Motiu: queixa presencial 
Àrea/ tema: Gestió Tributària i Recaptació  
Demanda: la Sra. N.D. va entrar una instància a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú explicant que semblava que hi havia un error amb les dades de la seva 
vivenda al cadastre. Per aquest motiu, sol�licitava que es modifiquessin les dades. 
Aquesta instància, segons ens comenta la ciutadana, no ha estat contestada.  
Tràmits: des de l’ODC s’envia carta al Servei de Recaptació de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú per saber el motiu per la qual cosa no s’ha donat resposta a la 
ciutadana. Des d’aquest departament ens informen que després de comprovar les 
dades entre la realitat física de la vivenda i les que surten al cadastre, s’ha vist 
que no coincideixen i s’ha sol�licitat la modificació. Com la Gerència del Cadastre 
de Barcelona està desenvolupant la revisió i la regularització del cadastre a la 
ciutat, fins que no estigui enllestit aquest procés i es regularitzin les dades 
cadastrals, no es donarà resposta a la ciutadana. Aquesta informació se li trasllada 
a la Sra. N.D.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
49) Expedient 96/2014 
 
Data: 29 de setembre 
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Gestió Tributària i Recaptació  
Demanda: el Sr. J.J. va entrar una instància a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
on demanava que es modifiquessin les dades cadastrals de la seva vivenda ja que 
semblava que hi havia un error en els metres quadrats de l’habitatge i les dades 
del cadastre. Sembla ser que aquesta instància no ha estat contestada.  
Tràmits: des de l’ODC s’envia carta al departament de tresoreria per saber el 
motiu per la qual cosa la instància no ha estat contestada. Des d’aquest 
departament ens informen que aquest és un procés llarg i que un cop 



 

 

 

comprovades les al�legacions del ciutadà, s’han detectat discrepàncies entre la 
realitat física de la vivenda i les dades del cadastre. Tot això ha generat la 
regularització cadastral que a Vilanova i la Geltrú s’ha desenvolupat al llarg del 
segon semestre de 2.014 i per tant, la tramitació dels expedients d’alteració 
cadastrals han quedat aturades fins que no finalitzi aquest procés. Per aquest 
motiu no s’ha pogut donar resposta al ciutadà. Aquesta informació li és traslladada 
al Sr. J.J.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
50) Expedient 97/2014 
 
Data: 30 de setembre 
Motiu: queixa presencial 
Àrea/ tema: Companyia d’Aigües 
Demanda: el Sr. A.P. ens comunica que van posar comptador d’aigua. El primer 
rebut que van rebre tenia un preu d’uns 45 € el trimestre, però a partir del segon 
trimestre, els preus dels rebuts rondaven els 200 €. El ciutadà ha estat mirant la 
instal�lació d’aigua de la vivenda però no hi ha cap fuita.  
Tràmits: des de l’ODC es fa una reunió amb el Gerent de la Companyia d’Aigües 
per intentar arribar a un acord. Es concreta que s’esbrinarà si al pis del costat els 
passa el mateix i un cop s’hagi posat una vàlvula de retenció es miraran durant 
dos trimestres els rebuts. Si amb tot això, els rebuts segueixen essent elevats, es 
tornarà a fer una reunió amb el gerent per ajustar els imports dels rebuts de 
l’aigua que s’hagi cobrat de més. Tots aquests acords se li comuniquen al ciutadà. 
Al cap d’uns dies, el ciutadà ens informa que han rebut una carta del departament 
d’indústria on diu que el comptador era defectuós i que aquesta informació la farà 
arribar a la Companyia d’Aigües.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
51) Expedient 100/2014 
 
Data: 6 d’octubre  
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Serveis Viaris i Mobilitat   
Demanda: el Sr. J.L. es queixa que el dissabte 4 d’octubre, l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú va donar permís per a la realització d’una activitat amb 
animals a la rambla Principal, fet que va provocar, segons el ciutadà, que les 
persones que volien passejar per aquest tram de rambla no ho poguessin fer amb 
normalitat.  
Tràmits: es comunica al ciutadà que ha de fer la queixa via instància i presentar-
la a l’Ajuntament.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
52) Expedient 101/2014 
 
Data: 9 d’octubre 
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Síndic de Greuges de Catalunya  



 

 

 

Demanda: la Sra. R.F. ens comunica en nom de la seva comunitat de veïns, que 
han sol�licitat un ajut per a la reforma del bloc on viuen, que ho van tramitar tot 
des de l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal i des d’aquí ho derivaven a la 
Generalitat de Catalunya. Aquest és un procés llarg que ve des del 2.008: primer 
van haver de fer un test de l’edifici, la resposta d’aquest primer tràmit va ser que 
entraven dins dels paràmetres per optar a la subvenció de la rehabilitació dels 
edificis. La van sol�licitar i iniciar les obres, enviant tota la documentació a mida 
que aquestes avançaven. La seva sorpresa ha estat que finalment, la Generalitat, 
els ha dit que no se’ls concedia la subvenció perquè el pressupost d’aquesta 
partida ja s’havia exhaurit. També se’ls recomanava que en una propera 
convocatòria s’hi podien tornar a presentar i no calia que enviessin la 
documentació ja que ja la tenien. La comunitat de veïns torna a demanar la 
subvenció, i per segon cop se’ls denega pel mateix motiu, perquè el pressupost 
també s’ha exhaurit. Els senyors i senyores d’aquest bloc, no entenen com es 
poden obrir noves convocatòries quan hi ha subvencions que s’han quedat 
pendents de cobrar.  
Tràmits: es comunica a la ciutadana que aquest tema no és competència del 
Defensor de la Ciutadania però que si ho volen, es pot derivar al Síndic de 
Greuges. La ciutadana ho comenta amb la comunitat i finalment és traslladat a 
aquesta institució.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
53) Expedient 103/2014 
 
Data: 13 d’octubre 
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Esports  
Demanda: el Sr. D.N., com a representant dels usuaris i usuàries de més de 60 
anys del Complex Esportiu La Piscina, ha presentat una queixa a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú per les quotes mensuals, on sembla que abans pagaven 17.94 
€ i ara 25 €, fet que representa una pujada d’un 29.35 %, quan les pensions han 
pujat com a molt 0.25 €. Com que fa pocs dies que aquesta instància ha estat 
entrada, s’acorda amb el ciutadà, que a primers de novembre se’l trucarà per 
saber si ha obtingut resposta.  
Tràmits: a primers de novembre es truca al ciutadà i ens comunica que ha tingut 
converses amb la regidora d'Esports però que no se’ls ha solucionat res, també 
ens comunica que han assistit a la trobada que l’alcaldessa va fer amb els veïns i 
veïnes del barri de Sant Joan i que van acordar que un dia es trobarien per parlar 
del tema. Finalment ens comunica que en tot cas, ja ens demanarà un nova cita.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
54) Expedient 108/2014 
 
Data: 23 d’octubre 
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Síndic de Greuges de Catalunya  
Demanda: el Sr. C.D. es queixa que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va rebre 
una injecció de diners de la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat de 
Catalunya i vol saber què s’ha fet amb aquests diners. Sembla ser que en diverses 



 

 

 

vegades n’ha parlat amb l’alcalde anterior i l’actual però no li donen resposta, des 
de la conselleria se li ha comunicat que faran una auditoria per saber la destinació 
dels diners.  
Tràmits: es comunica al ciutadà que ho tramiti al Síndic de Greuges de 
Catalunya.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
55) Expedient 112/2014 
 
Data: 3 de novembre  
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Companyia d’Aigües 
Demanda: el Sr. V.G. ens explica que la Companyia d’Aigües va fer obres de 
millora a les canonades de l’aigua que té davant del pàrquing i que per aquest 
motiu, la vorera es va haver d’aixecar. Durant les obres, en una maniobra per 
entrar el vehicle al pàrquing, sembla ser que el ciutadà va topar amb la porta i va 
trencar el retrovisor. Pel que es veu, les tanques de protecció de les obres, 
impedien obrir tota la porta del pàrquing. També es queixa que tot i que les obres 
s’han acabat fa dies, les rajoles de la vorera no han estat posades correctament. 
El ciutadà va fer una instància a l’Ajuntament demanant que se li pagués la 
reparació del retrovisor però no li han donat la raó.  
Tràmits: des de l’ODC s’envia una carta a la Companyia d’Aigües amb fotografies 
de la vorera sense acabar i també es pregunta pel motiu per la qual cosa no es 
faran càrrec de la reparació. En la resposta ens comuniquen que les rajoles ja 
s’han reparat i del tema del retrovisor ens informen que, segons la seva dona, les 
obres en cap moment no van impedir l’accés del vehicle al pàrquing, per la qual 
cosa no se li abonaria la reparació. Aquesta informació li és comunicada al ciutadà.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
56) Expedient 116/2014 
 
Data: 26 de novembre  
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Servei de Mediació   
Demanda: el Sr. J.P. explica que fa set mesos que té uns nous veïns que fan molt 
de soroll sobretot els vespres i les nits. Per aquest motiu ha trucat moltes vegades 
a la policia local però el problema no s’ha arreglat. Ha anat al Servei de Mediació 
però l’altra part no ha volgut fer una trobada amistosa.  
Tràmits: des de l’ODC es parla amb el Servei de Mediació i amb la policia local i 
estan al corrent dels problemes que pateix aquest ciutadà. S’acorda que se li 
comunicarà que segueixi trucant a la policia i a mediació i que si vol, el ciutadà pot 
posar una denúncia. Se li comunica al ciutadà.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
57) Expedient 117/2014 
 
Data: 13 de novembre  
Motiu: queixa presencial  



 

 

 

Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana  
Demanda: la Sra. C.G. es queixa perquè sembla ser que la policia local va retirar 
el vehicle de la seva mare de la via pública quan aquest no estava mal estacionat. 
Quan va veure l’adhesiu al terra, va anar a la policia, va pagar la grua i la multa 
però la sorpresa va ser que no estava al dipòsit de vehicles del centre de la ciutat. 
La mateixa policia el va anar a buscar i quan el van portar, el vehicle no tenia 
bateria, els vidres estaven trencats i el dipòsit estava arrencat. El papers del cotxe 
estan en regla i la ciutadana va haver de contractar una grua per portar el cotxe al 
taller i que li facin un pressupost per a la reparació. La Sr. C.G. ha fet una queixa 
a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, on demana que sigui l’administració que es 
faci càrrec de la reparació perquè el vehicle no estava abandonat a la via pública, 
sinó que no l’havia utilitzat en un mes i mig i no ha rebut cap tipus de comunicació 
ni d’avís de la retirada del cotxe.  
Tràmits: es recomana a la ciutadana que esperi la resposta a la queixa 
presentada i que si no li donen la raó, posi una denúncia perquè l’administració li 
ha destrossat un bé de la seva propietat.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
58) Expedient 118/2014 
 
Data: 17 de novembre 
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Salut  
Demanda: la Sra. F. C. es queixa dels escarabats que li entren a casa seva per 
l’arbre que té davant de casa. Sembla ser que ha parlat vàries vegades amb 
tècnics municipals i els ha portat mostres de l’espècie, però el problema no se li 
arregla.  
Tràmits: es comenta a la ciutadana que faci la queixa per escrit a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
59) Expedient 122/2014 
 
Data: 9 de desembre 
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Serveis Socials  
Demanda: el Sr. C.D. va entrar una instància a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú on explicava que se li havia retirat l’ajuda d’aliments que li facilitava la Creu 
Roja i que de 20 € ha passat a pagar 45 € mensuals per ser usuari del menjador 
social de Can Pahissa. Sembla ser que aquesta instància no ha estat contestada.  
Tràmits: des de l’ODC s’envia carta a Serveis Socials per saber el motiu per la 
qual cosa no s’ha donat resposta al ciutadà. Des d’aquest departament, ens 
informen que se li ha retirat aquest suport alimentari perquè el ciutadà no 
respecta unes normes mínimes, com és el cas de rebutjar segons quins aliments si 
no són primeres marques, deixar-lo a la porta de la Plataforma de Serveis a les 
Persones o fins i tot regalar-lo, comprar aliments cars, rebutjar a anar a un curs 
d’economia domèstica o maltractar als treballadors de serveis socials i la Creu 
Roja. Si el ciutadà canvia la seva actitud, es podrà tornar a vehicular el suport 
d’aquests aliments. Se li comunica al ciutadà.  
Estat de l’expedient: tancat.   



 

 

 

60) Expedient 123/2014 
 
Data: 9 de desembre  
Motiu: queixa presencial  
Àrea/ tema: Gestió Tributària i Recaptació  
Demanda: el Sr. C.D. viu en un pis de protecció oficial i amb el lloguer, cada mes 
paga un part del rebut de les escombraries que després li és retornat. 
Habitualment se li retorna al setembre, però aquest any, al novembre encara no 
se li havia abonat. El Sr. C.D. va entrar una instància que sembla ser que no li ha 
estat contestada.  
Tràmits: des de l’ODC s’envia carta al departament de tresoreria i ens informen 
que el mateix dia 10 de desembre, ja s’havia donat l’ordre de transferència al 
compte corrent del ciutadà. Se li comunica al Sr. C.D.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
 
CONSULTES 
 
 
1) Expedient 2/2014 
 
Data: 7 de gener 
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Participació Ciutadana  
Demanda: la ciutadana L.L. ha entrat a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú vàries 
instàncies sobre temes relacionats amb la millora del barri de mar, vol saber si és 
correcte parlar d’aquests temes en la trobada que l’Alcaldessa farà al barri.  
Tràmits: des de l’ODC se li comunica que el moment serà molt adequat per parlar 
de les mancances que creu que té el seu barri.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
2) Expedient 3/2014 
 
Data: 9 de gener 
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Generalitat de Catalunya  
Demanda: el ciutadà R.R. té un certificat de l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social on li diu que no és apte per a cap tipus de treball. Des del departament de 
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, se li certifica que no té un grau de 
discapacitat superior al 33%. El ciutadà ha fet escrits reclamant que se li doni 
l’exempció de pagament de l’impost del vehicle però des de la Diputació de 
Barcelona li ha estat desestimat. 
Tràmits: es fa consulta a l’Oficina d’Acció Ciutadana de la Generalitat de 
Catalunya i ens informen que aquest tipus de grau, al no ser superior al 33%, no li 
dóna dret a l’exempció d’aquest impost. Es comunica al ciutadà. 
Estat de l’expedient: tancat  
 

 



 

 

 

3) Expedient 7/2014 
 
Data: 20 de gener  
Motiu: consulta telefònica  
Àrea/ tema: OMIC 
Demanda: la Sra. S.C. explica que la quota de l’assegurança li ha pujat molt i 
s’ha volgut donar de baixa de la companyia, des de la companyia d’assegurances li 
diuen que ha de seguir pagant fins que finalitzi l’any vigent.  
Tràmits: es recomana a la ciutadana que es dirigeixi a l’OMIC on la podran 
assessorar correctament sobre aquest tema.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
4) Expedient 9/2014 
 
Data: 21 de gener 
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana (multes) 
Demanda: al ciutadà X.M. li ha arribat una notificació de constrenyiment d’una 
multa, quan sembla ser que anteriorment no ha rebut cap carta i no sap què ha de 
fer.  
Tràmits: com que el ciutadà no ha fet queixa, des de l'ODC se li suggereix que 
pagui la multa, ja que sinó començarà a tenir recàrrec. També se li recomana que 
parli amb la cap de multes de VNG Aparcaments per tal que li ensenyin els avisos 
de les notificacions i la fotografia del vehicle, ja que la sanció és per excés de 
velocitat. 
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
5) Expedient 11/2014 
 
Data: 21 de gener 
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Urbanisme, Obres i Habitatge  
Demanda: la ciutadana R.G. vol saber si un local comercial es pot convertir en un 
habitatge.  
Tràmits: es comunica a la ciutadana que millor que ho pregunti a la regidoria 
d’Urbanisme, on se li informarà de si és possible o no.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
6) Expedient 14/2014 
 
Data: 28 de gener  
Motiu: consulta presencial 
Àrea/ tema: Gestió Tributària i Recaptació   
Demanda: el ciutadà R.F. vol saber el motiu perquè no se li dóna la bonificació de 
l’impost de circulació tot i tenir una discapacitat.  
Tràmits: es fa consulta al departament de recaptació i ens comuniquen que el 
ciutadà ha de presentar el certificat de l’ICASS (Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials), sense aquest carnet, no se li pot aplicar la bonificació.  
Estat de l’expedient: tancat  



 

 

 

 
 
7) Expedient 15/2014 
 
Data: 4 de febrer  
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Esports  
Demanda: una entitat esportiva de la ciutat es queixa del tracte que reben per 
part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Sembla ser que per conveni gestionen 
les consergeries de tres equipaments esportius, aquest s’acaba a finals de mes i a 
partir de llavors, estaran gestionats per una empresa privada que no vol assumir 
els treballadors actuals. Aquesta entitat no pot fer front a les indemnitzacions dels 
treballadors.  
Tràmits: se suggereix a l’entitat esportiva que facin la consulta a algun servei 
jurídic per saber si l’Ajuntament de la ciutat està actuant correctament.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
8) Expedient 18/2014 
 
Data: 11 de febrer  
Motiu: consulta telefònica  
Àrea/ tema: Oficina d’Atenció Ciutadana 
Demanda: la ciutadana M.T.G. vol saber què ha de fer per obtenir un certificat 
d’empadronament amb unes dates concretes.  
Tràmits: es truca a l’Oficina d’Atenció Ciutadana per saber què cal fer en un cas 
així i ens comuniquen que s’ha de fer una instància amb la petició posant les dates 
interessades. Es comunica a la ciutadana.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
9) Expedient 21/2014 
 
Data: 17 de febrer  
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: OMIC 
Demanda: el Sr. A.G., en nom de la seva comunitat de veïns, explica que no 
estan d’acord amb una factura que han rebut del manteniment de l’ascensor, on 
inclouen uns conceptes amb uns preus molt elevats.  
Tràmits: es comunica al ciutadà que aquest és un tema que no és competència 
del Defensor de la Ciutadania i se li suggereix que vagi a l’OMIC on l’atendran 
correctament.  
Estat de l’expedient: tancat. 
 
 
10) Expedient 22/2014 
 
Data: 17 de febrer  
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Gestió Tributària i Recaptació 
 



 

 

 

 
 
Demanda: la Sra. P.T., en nom de la seva comunitat de veïns, explica que han 
rebut una comunicació de l’Ajuntament de Vilanova i al Geltrú, on se’ls requereix 
l’aportació dels plànols de les vivendes, ja que sembla que els consta que s’han fet 
obres. L’edifici d’aquesta comunitat és molt antic i cap veí té els plànols del pis 
comprat.  
Tràmits: des de l’ODC, es fa consulta al cadastre, i en aquest servei es pot veure 
com aquestes vivendes tenen molts pocs metres quadrats, per tant, cal actualitzar 
les dades i aquestes s’han de demostrar amb els plànols dels habitatges. Es 
suggereix a la ciutadana que es posin en contacte amb un arquitecte o aparellador 
per veure si poden localitzar els plànols al Col�legi d’Arquitectes, també se’ls 
comenta que l’actualització d’aquestes dades al cadastre, farà augmentar el rebut 
de l’IBI.   
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
11) Expedient 31/2014 
 
Data: 17 de març  
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Síndic de Greuges de Catalunya 
Demanda: el Sr. B.P. ha rebut una multa de trànsit per no haver passat l’ITV 
d’una moto, quan sembla ser que aquesta moto fa tres anys que està espatllada, i 
per no poder pagar l’import de la reparació, la té al seu garatge. Per tant, fa tres 
anys que la moto no surt del garatge.   
Tràmits: se suggereix al ciutadà que faci una queixa per escrit explicant els fets i 
sol�liciti la fotografia de la moto circulant. També se li comunica que per aquest 
tema cal que s’adreci al Síndic de Greuges de Catalunya.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
12) Expedient 32/2014 
 
Data: 18 de març  
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Urbanisme, Obres i Habitatge  
Demanda: el ciutadà C.V. explica que els seus pares viuen als bloc del Pirelli. La 
gestoria de la comunitat de veïns sembla ser que els obliga a passar la inspecció 
tècnica dels edificis conforme una llei de la Generalitat de Catalunya. Per aquest 
motiu, la mateixa gestoria els aporta ja un pressupost de les obres que han de fer 
per passar aquesta inspecció. El ciutadà vol saber si això és legal ja que no s’ha 
rebut cap requeriment per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
Tràmits: es fa consulta al departament d’Urbanisme i Habitatge i ens comuniquen 
que l’Ajuntament no l’aplica, sols insta a arreglar els edificis quan hi ha perill en 
l’estructura. Se li comunica al ciutadà i se li suggereix que com aquest no és un 
tema de l’ODC, a l’OMIC el podran assessorar correctament.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 



 

 

 

13) Expedient 33/2014 
 
Data: 25 de març  
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Gestió Tributària i Recaptació  
Demanda: el Sr. J.F. des de fa 14 anys que no ha pagat les escombraries per la 
pensió que cobra. Aquest any se li ha enviat la targeta de tarifa reduïda de la zona 
blava on a més, se li comunica que no deu cap impost. També ha rebut, per part 
de la Diputació de Barcelona, una carta de pagament del rebut de les 
escombraries de l’any passat.   
Tràmits: des de l’ODC es suggereix al ciutadà que vagi al departament de 
recaptació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i expliqui la situació. En cas que 
no s’arregli el tema, haurà de fer una queixa per escrit a l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
14) Expedient 34/2014 
 
Data: 27 de març 
Motiu: consulta telefònica  
Àrea/ tema: Salut  
Demanda: la Sra. T.I. viu sobre d’un habitatge buit, d’on sembla ser que surten 
paneroles que li entren a casa seva.  
Tràmits: es fa consulta al departament d’habitatge i al servei de Salut i ens 
comuniquen que la ciutadana ha d’entrar una instància explicant la situació, 
aquesta instància anirà a parar a la ponència de competències orfes, on posaran fil 
a l’agulla per arreglar aquesta situació. Es comunica a la ciutadana.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
15) Expedient 40/2014 
 
Data: 24 d’abril 
Motiu: consulta telefònica  
Àrea/ tema: OMIC 
Demanda: la Sra. F.M. viu en un pis de protecció oficial de la Generalitat de 
Catalunya i sembla ser que des de fa anys té molts problemes d’humitats al 
sostre, on sobre hi té el terrat. S’ha queixat moltes vegades a l’empresa que 
gestiona aquestes vivendes, però, segons ens comenta, no se li fa cas.  
Tràmits: es fa consulta a l’OMIC i se li comunica a la ciutadana que demani cita a 
aquesta oficina on li tramitaran el seu cas.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
16) Expedient 41/2014 
 
Data: 28 d’abril 
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Medi Ambient 



 

 

 

Demanda: el Sr. J.M. vol saber què pot fer amb el seu problema, el seu veí té un 
gos tot el dia al balcó, on s’hi orina habitualment i els hi cau a casa seva. Sembla 
ser que han anat al Servei de Mediació i han trucat moltes vegades a la Policia 
Local però no se’ls ha solucionat el problema. 
Tràmits: es recomana al ciutadà que faci una instància a l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú explicant tot el que ha passat fins ara i que si no els contesten, tornin a 
demanar cita amb el Defensor de la Ciutadania. 
Estat de l’expedient: tancat. 
 
 
17) Expedient 42/2014 
 
Data: 28 d’abril 
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Urbanisme, Obres i Habitatge  
Demanda: el Sr. J.M. no sap a qui dirigir-se. La seva veïna, propietària d’un bar, 
li ha posat la sortida de fums del local al costat d’una finestra de casa seva.  
Tràmits: es recomana al ciutadà que faci una instància a l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú, adjuntant fotografies, perquè així s’iniciï un procés per verificar si 
aquesta obra està dins la normativa vigent.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
18) Expedient 43/2014 
 
Data: 28 d’abril  
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Urbanisme, Obres i Habitatge  
Demanda: el Sr. A.M. vol posar telèfon fix a casa seva i sembla ser que des de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú li han comunicat per telèfon que no és 
possible al viure en una urbanització periurbana.  
Tràmits: des de l’ODC es suggereix al ciutadà que faci la petició per escrit.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
19) Expedient 44/2014 
 
Data: 28 d’abril  
Motiu: consulta via carpeta ciutadana 
Àrea/ tema: OMIC 
Demanda: el Sr. N.N. és propietari d’un establiment de bar i sembla ser que 
darrerament està patint molts talls de llums que li provoquen que se li faci malbé 
menjar i que no pugui atendre correctament a la seva clientela.  
Tràmits: es suggereix al ciutadà que faci la consulta a l’OMIC on el podran 
assessorar correctament dels passos que ha de fer per a poder tramitar una 
queixa.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
 
 



 

 

 

20) Expedient 45/2014 
 
Data: 30 d’abril  
Motiu: consulta via telèfon  
Àrea/ tema: OMIC 
Demanda: el Sr. R.J. vol saber on es pot dirigir per solucionar el seu problema, 
va demanar que se li enviés un paquet i l’empresa d’embalatges li ha lliurat el 
paquet defectuós. Ha fet reclamacions però no li ha estat resolt el problema.  
Tràmits: se suggereix al ciutadà que es dirigeixi a l’OMIC on l’aconsellaran dels 
tràmits que ha de fer.  
Estat de l’expedient: tancat.   
 
 
21) Expedient 50/2014 
 
Data: 15 de maig 
Motiu: consulta telefònica 
Àrea/ tema: OMIC 
Demanda: la Sra. P.R. vol saber què pot fer amb la quota de l’assegurança que té 
contractada, ja que sembla que li ha pujat molt i no hi està d’acord.  
Tràmits: s’aconsella a la ciutadana que es dirigeixi a l’OMIC on l’assessoraran 
correctament.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
22) Expedient 52/2014 
 
Data: 22 de maig 
Motiu: consulta telefònica 
Àrea/ tema: Síndic de Greuges de Catalunya 
Demanda: la Sra. A.N. explica que fa anys es va separar de la seva parella, 
aquest li havia de passar una pensió per no ho ha fet mai. El cas està en mans de 
la justícia amb un advocat d’ofici però fa dos anys que no hi ha hagut cap 
moviment. Vol saber què pot fer.  
Tràmits: s’aconsella a la ciutadana que es dirigeixi al Síndic de Greuges de 
Catalunya.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
23) Expedient 53/2014 
 
Data: 26 de maig 
Motiu: consulta telefònica  
Àrea/ tema: Síndic de Greuges de Catalunya 
Demanda: el Sr. L.A. té un restaurant i segons explica, li han cobrat tres vegades 
el rebut de les escombraries. Diu que ha fet queixa a través del Gremi d’Hostaleria 
però no se li ha solucionat res.  
Tràmits: s’aconsella al ciutadà que vagi al Síndic de Greuges de Catalunya.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 



 

 

 

24) Expedient 55/2014 
 
Data: 26 de maig 
Motiu: consulta telefònica   
Àrea/ tema: Síndic de Greuges de Catalunya  
Demanda: la Sra. A.N. vol canviar l’assistència de la sanitat pública per anar a la 
privada, per aquest motiu demana el seu historial mèdic però el seu metge de 
capçalera no li vol facilitar. 
Tràmits: es recomana a la ciutadana que faci la petició per escrit per tal que li 
donin també una resposta per escrit. Si no està d’acord amb el que li diuen, podrà 
adreçar-se al Síndic de Greuges de Catalunya. 
Estat de l’expedient: tancat. 
 
 
25) Expedient 57/2014 
 
Data: 26 de maig  
Motiu: consulta presencial 
Àrea/ tema: Serveis Socials  
Demanda: el Sr. J.L. vol saber què és el document que li fan signar des de 
Serveis Socials.  
Tràmits: es fa consulta a aquest servei i ens expliquen que és un document on les 
dues parts (ciutadà i administració), signen els drets i deures que té cadascú i que 
es fa a tots els usuaris del servei. Se li comunica al ciutadà.   
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
26) Expedient 58/2014 
 
Data: 29 de maig 
Motiu: consulta presencial 
Àrea/ tema: OMIC 
Demanda: el Sr. J.M. ens explica que va posar uns diners a pla fix durant un any i 
que vencien el 5 de maig de 2.014, la seva sorpresa ha estat que quan ha anat a 
retirar-los, l’entitat bancària li ha dit que no els pot tocar fins el dia 9 de gener de 
2015. El ciutadà no està d’acord amb aquest canvi de data i vol saber què pot fer.  
Tràmits: s’aconsella al ciutadà que vagi a l’OMIC on li explicaran els tràmits que 
ha de fer, des de l’ODC ja surt amb cita d’aquest organisme.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
27) Expedient 59/2014 
 
Data: 2 de juny  
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana (Multes)  
Demanda: al Sr. A.L. li van posar una multa on se li van retirar 3 punts. Ell va 
recórrer però les al�legacions li van ser desestimades. Ara ha vist que els tres 
punts li han estat retornats i en vol saber el motiu.  
Tràmits: es fa consulta a VNG Aparcaments i ens diuen que a l’expedient encara 
hi consten, per tant la devolució dels tres punts ha de correspondre als criteris que 



 

 

 

han cregut convenients des de la Direcció General de Trànsit. Se li comunica al 
ciutadà.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
28) Expedient 62/2014 
 
Data: 9 de juny  
Motiu: consulta telefònica  
Àrea/ tema: Medi Ambient  
Demanda: la Sra. R.H. li ha arribat que un veí del barri de mar vol fer retirar el so 
de les campanes de l’església pel soroll que fan.  
Tràmits: se li suggereix a la ciutadana que faci la consulta per escrit a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
29) Expedient 63/2014 
 
Data: 9 de juny  
Motiu: consulta telefònica  
Àrea/ tema: Serveis Viaris i Mobilitat  
Demanda: la Sra. F.C. vol saber si l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la pot 
obligar a posar gual.  
Tràmits: se li comunica a la ciutadana que si entra i treu un vehicle l’ha de posar, 
si no, té el perill que li puguin estacionar davant i no pugui treure el cotxe.   
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
30) Expedient 64/2014 
 
Data: 9 de juny  
Motiu: consulta telefònica  
Àrea/ tema: Síndic de Greuges de Catalunya 
Demanda: el Sr. E.B. fa quasi 30 anys que pateix els sorolls del veí, ha anat al 
Servei de Mediació però el veí no s’ha presentat a les reunions que l’han citat. No 
sap on més pot anar.  
Tràmits: se suggereix al ciutadà que vagi al Síndic de Greuges de Catalunya.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
31) Expedient 67/2014 
 
Data: 19 de juny 
Motiu: consulta telefònica  
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana  
Demanda: la Sra. J.Z. va caure a la via pública i va ser atesa per un policia local. 
Ara vol fer la queixa a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i va sol�licitar l’informe 
policial. Per a poder-lo tenir li fan pagar 45 € i no hi està d’acord.  
Tràmits: es fa consulta a la Policia Local i ens comuniquen que és correcte el que 
ha dit la ciutadana ja que és una taxa. Que el que pot fer la ciutadana és fer  



 

 

 

l’escrit a l’Ajuntament, adjuntant l’informe mèdic i tota la documentació que pugui 
aportar, i que aquest informe ja s’adjuntarà en el procés intern que farà fins que 
se li doni resposta. També ens comenten que aquests tipus d’informes, qui els 
acostuma a sol�licitar són les companyia d’assegurances i que per tant, la 
ciutadana no l’hauria de sol�licitar. Se li dóna aquesta informació a la ciutadana.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
32) Expedient 69/2014 
 
Data: 2 de juliol  
Motiu: consulta presencial   
Àrea/ tema: Síndic de Greuges de Catalunya 
Demanda: la Sra. M.T. vol treure el gual de casa seva, per això, des de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú li van comunicar que havia de fer la sol�licitud 
via instància. Ara sembla ser que per telèfon li han comunicat que ha d’eliminar la 
rampa d’accés al pàrquing. La ciutadana diu que aquesta rampa la va fer el mateix 
ajuntament fa més de 40 anys i que per tant siguin ells qui la treguin. 
Tràmits: se li comunica a la ciutadana que per aquest tema es dirigeixi al Síndic 
de Greuges de Catalunya. 
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
33) Expedient 70/2014 
 
Data: 8 de juliol  
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Síndica de Greuges de Barcelona  
Demanda: el Sr. E.V. ha rebut una multa per tenir estacionat el vehicle a la zona 
blava i fora del temps permès que li marcava el tiquet de control horari. Pel que 
comenta el ciutadà, el tiquet encara no havia esgotat tot el temps, per la qual cosa 
va fer un recurs, aportant el tiquet però li ha estat desestimat.  
Tràmits: aquest fet va passar a Barcelona i s’aconsella al ciutadà que vagi a la 
Síndica de Greuges de la ciutat per tal que li tramitin el cas.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
34) Expedient 74/2014 
 
Data: 22 de juliol  
Motiu: consulta via correu electrònic  
Àrea/ tema: OMIC 
Demanda: el Sr. J.A. vol saber si des de l’ODC se li pot portar un tema d’un 
embarg bancari.  
Tràmits: es comunica al ciutadà que es dirigeixi a l’OMIC on el podran assessorar 
correctament.   
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 



 

 

 

35) Expedient 80/2014 
 
Data: 28 de juliol 
Motiu: consulta via correu electrònic  
Àrea/ tema: Medi Ambient 
Demanda: la Sra. M.A. explica que té un problema de sorolls provocats pel bar 
que té a la part del darrere de la seva vivenda. Sembla ser que a l’estiu el 
problema s’agreuja perquè té les finestres obertes.   
Tràmits: es comunica a la ciutadana que faci la queixa per escrit a l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
36) Expedient 81/2014 
 
Data: 28 de juliol de 2014  
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Síndic de Greuges de Catalunya 
Demanda: el Sr. L.F. es queixa que ha rebut una multa però no la primera 
comunicació, fet que li ha provocat que no s’hagi pogut beneficiar del 50% de la 
bonificació. El ciutadà ha fet dos recursos però aquests li han estat desestimats.  
Tràmits: es recomana al ciutadà que tramiti el cas via Síndic de Greuges de 
Catalunya.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
   
37) Expedient 82/2014 
 
Data: 30 d’agost  
Motiu: consulta via correu electrònic  
Àrea/ tema: Síndic de Greuges de Catalunya  
Demanda: la Sra. G.P. vol saber on es pot adreçar per un problema amb 
l’Agència Tributària, sembla ser que aquest organisme li deu uns diners des de fa 
dos anys i no els cobra tot i que sempre li diuen que li abonaran en breu.  
Tràmits: es comunica a la ciutadana que es dirigeixi al Síndic de Greuges on la 
podran assessorar correctament.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
38) Expedient 84/2014 
 
Data: 5 de setembre 
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Serveis Viaris i Mobilitat  
Demanda: la Sra. R.C. va amb cadira de rodes i ens explica que quan surt de 
casa, sempre es troba una rampa d’una vorera ocupada per un vehicle i una 
vorera que des que van fer obres en un bloc de pisos, van deixar-la en mal estat, 
fet que provoca que els vianants que passegen hagin de baixar al carrer.  
Tràmits: es comenta a la ciutadana que ha de fer la queixa per escrit a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. A primers d’octubre, la ciutadana ens truca i 



 

 

 

ens comunica que un dels dos temes ja està solucionat i que s’està tramitant 
l’altre. Agraeix la celeritat de l’Ajuntament.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
39) Expedient 85/2014 
 
Data: 5 de setembre 
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Serveis Socials 
Demanda: el Sr. M.N. es va quedar a l’atur el mes de maig, va demanar la 
prestació d’atur i ara li han comunicat que li retiraran perquè a l’estiu va marxar al 
seu país. Ell no està d’acord, diu que és cert que va marxar perquè la seva mare 
es va morir i que per tant li retirin els diners corresponents als dies que ha estat 
fora. 
Tràmits: es truca a Serveis Socials per saber si poden orientar al ciutadà en el 
seu cas i ens comuniquen que s’hi posaran en contacte per explicar-li els passos 
que haurà de fer. 
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
40) Expedient 86/2014 
 
Data: 5 de setembre 
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana (Multes) 
Demanda: el Sr. S.A. explica que tenia el seu cotxe davant d’un pàrquing on 
estava fent unes obres que li havia encarregat la comunitat d’aquest. Sembla ser 
que ha passat la policia i li ha posat una multa i el ciutadà no hi està d’acord ja 
que, segons ell, tenia el permís de la comunitat.  
Tràmits: es comunica al ciutadà que faci un recurs i que adjunti la conformitat de 
la comunitat per poder estacionar el seu vehicle en aquest lloc mentre duressin les 
obres.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
41) Expedient 88/2014 
 
Data: 9 de setembre 
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Síndic de Greuges de Catalunya  
Demanda: la Sra. F.B. l’any passat va escolaritzar el seu fill a P-3 i va sol�licitar 
una escola no religiosa i li van concedir l’escola Ítaca. Sembla que la família viu 
molt lluny de l’escola i s’hi ha de desplaçar a peu, amb la qual cosa, aquest any, 
ha demanat un canvi d’escola però no li han donat resposta tot i que el curs 
escolar és a punt de començar.  
Tràmits: es comunica a la ciutadana que aquest tema no és competència del 
Defensor d la Ciutadania però que si ho vol es pot traslladar al Síndic de Greuges 
de Catalunya. Amb el consentiment de la ciutadana es trasllada l’expedient.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 



 

 

 

 
42) Expedient 89/2014 
 
Data: 15 de setembre 
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Serveis Socials  
Demanda: la Sra. E.L. explica que li han tallat el subministrament de la llum. 
Sembla ser que la tenia punxada i ara, que la companyia de la llum està canviat 
els comptadors, li han posat una clau i per tant s’ha quedat sense el 
subministrament.  
Tràmits: es recomana a la ciutadana que vagi a Serveis Socials i els expliqui la 
situació en què es troba per tal que li puguin donar un cop de mà amb el seu 
problema.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
43) Expedient 91/2014 
 
Data: 22 de setembre 
Motiu: consulta telefònica  
Àrea/ tema: Gestió Tributària i Recaptació   
Demanda: el Sr. J.O. fa sis mesos va fer obres a casa seva, quan va acabar, va 
sol�licitar la devolució de la fiança dipositada a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
però li van dir que havia de presentar el certificat de compte bancari. El ciutadà ho 
va presentar però sembla ser que encara no li han estat retornats els diners.  
Tràmits: es comunica al ciutadà que presenti la queixa per escrit a l’Ajuntament.  
Estat de l’expedient: tancat.    
 
 
44) Expedient 99/2014 
 
Data: 2 d’octubre  
Motiu: consulta telefònica  
Àrea/ tema: Medi Ambient  
Demanda: la Sra. M.A. ens comunica que darrere de casa seva, al carrer Pàdua, 
cada nit sent els sorolls d’un bar i tot i que ha trucat moltes vegades a la policia, el 
problema sembla ser que no s’ha resolt. Vol saber què pot fer.  
Tràmits: es comunica a la ciutadana que es posi en contacte amb els veïns i 
veïnes del carrer on hi ha el bar, ja que s’han organitzat i estan treballant per 
intentar que la clientela d’aquest establiment no molesti i permeti el descans dels 
veïns.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
45) Expedient 102/2014 
 
Data: 9 d’octubre de 2014 
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Servei de Mediació  
Demanda: la Sra. M.M. explica que viu en una casa molt antiga. Aquesta, en un 
inici era un sola vivenda i l’antic propietari la va dividir en dos. Sembla ser que el 



 

 

 

seu veí va canviar els baixants de la cuina fins al clavegueram que passen per la 
casa de la ciutadana, fet que ha provocat que ella també hagi hagut de fer obres. 
El veí, que li pagarà part d’aquestes, li reclama els diners però no li vol donar una 
còpia de la factura i la ciutadana no hi està d’acord.  
Tràmits: es comunica a la ciutadana que al ser un tema entre veïns és interessant 
que es dirigeixi al Servei de Mediació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
46) Expedient 104/2014 
 
Data: 13 d’octubre 
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Gestió Tributària i Recaptació  
Demanda: el Sr. M.M. ens comunica que ha rebut una carta de pagament de la 
Diputació de Barcelona on li reclamen 4 anys del rebut de l’IBI, quan sembla que 
el ciutadà ho té domiciliat i per tant no poden estar pendents.  
Tràmits: es comunica al ciutadà que vagi a l’oficina de recaptació de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú per saber què ha passat. Finalment, el ciutadà ens 
comunica que hi ha hagut unes modificacions al cadastre i que el que se li reclama 
ara són els quatre anys enrere de la diferència d’aquesta modificació.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
47) Expedient 105/2014 
 
Data: 13 d’octubre  
Motiu: consulta presencial 
Àrea/ tema: Serveis Socials  
Demanda: el Sr. J.L. ens comunica que ha rebut una carta de Serveis Socials on li 
envien un reglament dels usuaris d’aquest servei i on hi consten les faltes lleus, 
greus i molt greus. En aquest document hi té subratllat algunes d’aquestes faltes i 
no entén el motiu per la qual cosa se li envia aquesta informació.  
Tràmits: es fa una consulta a Serveis Socials i ens informen que aquest ciutadà, 
sembla ser que ha participat en alguna discussió a Can Pahissa i que per aquest 
motiu, se li ha fet arribar aquesta informació per que sàpiga a què s’exposa si el 
seu comportament no és correcte. Se li comunica al ciutadà.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
48) Expedient 106/2014 
 
Data: 13 d’octubre  
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Companyia d’Aigües 
Demanda: la Sra. H. E. vol saber si la quota, que li han dit des de la Companyia 
d’Aigües, per donar-se d’alta d’aquest consum és correcta o no.  
Tràmits: un cop consultada la informació a la web, se li diu a la ciutadana que és 
correcte el preu que se li ha donat.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 



 

 

 

49) Expedient 107/2014 
 
Data: 17 d’octubre 
Motiu: consulta via correu electrònic 
Àrea/ tema: Síndic de Greuges de Catalunya  
Demanda: el Sr. C.A. ens comunica que li van posar una multa per no obeir un 
“cediu el pas”, sembla ser que ha fet recursos però li han estat desestimats i vol 
que se li tingui en compte la seva presumpció d’innocència.  
Tràmits: aquests fets van passar a Sant Pere de Ribes i se li comunica al ciutadà 
que ho tramiti al Síndic de Greuges de Catalunya.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
50) Expedient 109/2014 
 
Data: 24 d’octubre 
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Medi Ambient   
Demanda: la Sra. M.G. explica que estava passejant per la rambla de Vilanova i 
la Geltrú amb els seus gossos i que un policia local li va demanar la documentació 
dels animals. Aquets, que estan vacunats i porten xip no estan censats, així que el 
policia li va imposar una sanció de 700 €. Aquesta ciutadana viu a Sant Pere de 
Ribes i tot i així, va censar-los a Vilanova i la Geltrú, demanant un favor a una 
amiga.   
Tràmits: des de l’ODC es comunica a la ciutadana que faci un escrit explicant que 
no és veïna de Vilanova i la Geltrú, que tot i així ja ha censat els gossos en aquest 
municipi i que adjunti aquesta documentació. Al cap d’un mes, la ciutadana ens 
comunica que la sanció li ha estat retirada.   
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
51) Expedient 110/2014 
 
Data: 24 d’octubre  
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Síndic de Greuges de Catalunya 
Demanda: el Sr. J.C. explica que ha rebut una carta de l’Agència Tributària de 
Catalunya on li comuniquen que en breu li arribarà una carta de pagament sobre 
el valor de transmissió de quan va comprar la vivenda fa 3 anys.  
Tràmits: es recomana al ciutadà que vagi al Síndic de Greuges de Catalunya.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
52) Expedient 111/2014 
 
Data: 30 d’octubre  
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Servei de Mediació 
Demanda: el Sr. J.S. explica que fa temps va tenir un bar amb un soci, quan 
aquesta societat es va dissoldre, es va acordar que el seu amic li havia de donar 



 

 

 

uns diners en metàl�lic que no ha rebut, tot i així el Sr. J.S. va signar com que ja 
els hi havia donat i ara, que té problemes econòmics, voldria recuperar-los.  
Tràmits: des de l’ODC es comunica al ciutadà que és un tema complicat ja que no 
pot demostrar que els diners no li han estat pagats quan té documentació que 
confirmen que ja ho ha cobrat. Es recomana al ciutadà que vagi al Servei de 
Mediació.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
53) Expedient 113/2014 
 
Data: 3 de novembre  
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Síndic de Greuges de Catalunya  
Demanda: la Sra. S.R. vol saber què pot fer amb el seu cas, pel que explica, li 
retiren la custòdia de la seva filla i té la sensació que Serveis Socials no ha fet la 
feina que li pertocava.  
Tràmits: es comunica a la ciutadana que vagi al Síndic de Greuges on la podran 
assessorar millor en aquest cas.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
54) Expedient 114/2014 
 
Data: 3 de novembre  
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: OMIC 
Demanda: el Sr. J.B. vol saber què pot fer amb el problema que li planteja el 
propietari de la seva vivenda.  
Tràmits: es comunica que vagi a l’OMIC on l’assessoraran correctament.   
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
55) Expedient 119/2014 
 
Data: 18 de novembre  
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Urbanisme, Obres i Habitatge  
Demanda: la Sra. R.C. explica que vol tancar el balcó amb fusteria d’alumini, ja 
té tot el material comprat i sols li queda fer la instal�lació. Ara es troba que la 
comunitat de propietaris no li dóna permís quan hi ha altres veïns que ho tenen 
tancat.  
Tràmits: es fa una consulta a l’OAC i ens comuniquen que la ciutadana s’ha de 
dirigir al servei de Llicències per tal que li diguin si el bloc on viu, pot fer aquesta 
obra o no, i en el cas que sigui positiu, hauria de sol�licitar el corresponent permís.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 



 

 

 

56) Expedient 120/2014 
 
Data: 27 de novembre  
Motiu: consulta via correu electrònic  
Àrea/ tema: OMIC 
Demanda: el ciutadà vol saber on es pot dirigir per intentar solucionar un 
problema amb el subministrament de la llum.  
Tràmits: es comunica al ciutadà que es dirigeixi a l’OMIC, on el podran assessorar 
correctament i se li faciliten les dades d’aquesta oficina.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
57) Expedient 121/2014 
 
Data: 4 de desembre  
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Serveis Socials  
Demanda: la Sra. C.B. explica que el dia 18 de desembre ha de deixar el seu pis. 
Viu amb els seus dos fills i cada mes paga el lloguer, però sembla ser que els 
propietaris no paguen la hipoteca al banc i per tant es quedaran amb la vivenda. 
No sap què ha de fer.  
Tràmits: des de l’ODC es truca a Serveis Socials i s’acorda que se li comunicarà a 
la ciutadana que vagi a aquestes oficines per veure la opció dels pisos d’urgència.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
58) Expedient 124/2014 
 
Data: 9 de desembre  
Motiu: consulta telefònica  
Àrea/ tema: Medi Ambient  
Demanda: la ciutadana vol saber què ha de fer per posar una queixa sobre el mal 
estat del parc per a gossos de l’eixample mar. Sembla ser que hi ha tolls d’aigua 
que s’acaben podrint, claus rovellats de les obres i no hi ha llum.  
Tràmits: es recomana a la ciutadana que entri una instància explicant els 
problemes que troba en aquest parc i que si vol, pot adjuntar fotografies per tal 
que en quedi constància gràfica.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
59) Expedient 125/2014 
 
Data: 15 de desembre  
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Gestió Tributària i Recaptació  
Demanda: el Sr. J.L. vol saber què ha de fer per reclamar el rebut de les 
escombraries que li ha d’abonar l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
Tràmits: es recomana al ciutadà que faci una instància reclamant aquests diners.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 



 

 

 

60) Expedient 126/2014 
 
Data: 15 de desembre  
Motiu: consulta telefònica  
Àrea/ tema: Gestió Tributària i Recaptació  
Demanda: la Sra. T.R. explica que va fer obres a casa seva, va demanar la 
corresponent llicència i va pagar la fiança demanada. Un cop acabades, va 
presentar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú els certificats de les obres per tal 
que la fiança li fos retornada però no ha estat així. Vol saber què pot fer per tal 
que li sigui retornada.  
Tràmits: es comunica a la ciutadana que faci la petició per escrit i que adjunti la 
documentació necessària.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
61) Expedient 127/2014 
 
Data: 16 de desembre 
Motiu: consulta via correu electrònic  
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana (Multes) 
Demanda: la Sra. P.A. explica que li van posar una multa a la zona blava, quan 
va anar a buscar el vehicle, va anul�lar la multa però tot i així li ha acabat arribant 
una sanció. La ciutadana també la paga per poder beneficiar-se del 50% de 
bonificació. Amb tot això, com que ha pagat una multa de 8 € i una de 45 €, fa 
una reclamació per tal que li retornin la segona multa posada.  
Tràmits: des de l’ODC es truca a la ciutadana i se li comunica que la multa a la 
zona blava quedaria anul�lada en el cas que no hagués passat més d’una hora 
entre la multa i l’anul�lació d’aquesta. Sembla ser que van passar dos dies i es 
recomana a la ciutadana que si no li donen resposta a les al�legacions que ha fet, 
que porti la documentació a l’oficina per tal de reclamar el 8 € de la primera 
sanció.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
62) Expedient 128/2014 
 
Data: 16 de desembre  
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Serveis Socials  
Demanda: el Sr. J.F. explica que era autònom i que al març va tancar l’empresa. 
Des de llavors no ha cobrat cap tipus de prestació i per tant no pot pagar el 
lloguer del pis des de fa mesos. Vol anar a Serveis Socials però no hi pot accedir 
perquè no està empadronat, i no es pot empadronar perquè la propietària de la 
vivenda no li dóna permís.  
Tràmits: des de l’ODC s’envia un correu a Serveis Socials per saber què es pot fer 
en aquestes situacions. En pocs dies, el ciutadà ens comunica que la Policia Local 
ha anat a casa seva a fer una inspecció ocular i que amb aquest document ja 
podran tramitar l’empadronament, també ens comunica que en breu tindrà una 
reunió amb la seva assistent social assignada.   
Estat de l’expedient: tancat  
 



 

 

 

63) Expedient 129/2014 
 
Data: 30 de desembre  
Motiu: consulta presencial  
Àrea/ tema: Gestió Tributària i Recaptació   
Demanda: el Sr. G.U. vol saber què pot fer amb el seu problema. Ell és alemany i 
viu en aquest país, però té un habitatge a Vilanova i la Geltrú que utilitza per a les 
vacances. Sembla ser que cada any té problemes amb el pagament dels impostos, 
ja que vol domiciliar-ho però des de l’Ajuntament se li comunica que no és 
possible perquè el seu compte és alemany i hauria de ser estatal.  
Tràmits: des de l’ODC es fan diverses consultes a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, i des del servei de Recaptació s’acorda que el ciutadà vagi a parlar amb un 
tècnic municipal que li podrà facilitar un compte on podrà fer un ingrés quan sigui 
l’època adequada, també se li recomana que després vagi a la Companyia d’Aigües 
per tal que pregunti si se li pot facilitar també un compte corrent.  
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
64) Expedient 130/2014 
 
Data: 30 de desembre  
Motiu: consulta via correu electrònic  
Àrea/ tema: Serveis Viaris i Mobilitat  
Demanda: la Sra. B.C. ens envia un correu per saber què pot fer per presentar 
una queixa sobre la festa, que hi va haver el dia 27 de desembre, fins a dos quarts 
de quatre de la matinada, a la plaça de la Peixateria Vella i explicar també l’estat 
de com va quedar aquesta zona un cap acabada la festa.   
Tràmits: es recomana a la ciutadana que faci la queixa per escrit i en el cas que 
no se li doni resposta, pot demanar cita a l’ODC.  
Estat de l’expedient: tancat.   
 
 
 
 
ACTUACIONS D’OFICI 
 
 
1) Expedient 46/2014 
 
Data: 6 de maig 
Àrea/ tema: Alcaldia 
Actuació d’Ofici sobre:  
 
Drets de la ciutadania per a poder consultar d’una forma clara la 
informació de les normatives legals (ordenances, reglaments, lleis, etc...) 
a la web municipal.  
 
Des de l’Oficina del Defensor de la Ciutadania hem detectat en diverses ocasions, 
en el curs de la tramitació d’algunes queixes, que la informació pública en relació a 
les ordenances municipals i reglaments que apareixen a la web municipal o a les 



 

 

 

webs de les empreses municipals no és prou clara, ordenada ni de fàcil 
comprensió, a més, en alguna ocasió hem detectat que l’ordenança o el reglament 
no estava en la seva totalitat o no es corresponia amb l’ordenança de referència. 
També, reafirmen aquesta constatació els testimonis directes rebuts a l’Oficina del 
Defensor, per part dels ciutadans, que manifesten la seva confusió o dificultat per 
a la localització i la interpretació de les mateixes.  
 
L’administració pública no pot traslladar a la ciutadania la manca de seguretat 
jurídica per la via de la desinformació, o bé per una informació parcial, poc 
rigorosa, desfasada o discriminatòria envers persones amb certes limitacions o 
discapacitats. En el terreny normatiu cal ser extremadament curós, proactiu i 
exemplar, avançant-se, fins i tot, a les necessitats de la informació legalment 
exigible. 
 
Tot ciutadà, a més de tenir dret a estar informat de totes les normes legals que el 
vinculen a l’ajuntament (lleis, reglaments, ordenances municipals, normativa 
tècnica d’obligat compliment, etc...), també té dret a obtenir una informació 
ràpida i veraç. Doncs sinó, el que té l’obligació de facilitar-la estaria vulnerant 
aquest dret tan elemental, per la seva passivitat o per la irresponsabilitat en el 
compliment d’una obligació.  
 
Una vegada que la normativa s’ha aprovat i publicat en els diaris oficials 
corresponents i entra en vigor, ha d’estar a l’abast de tot ciutadà que així ho 
requereixi o que en vulgui tenir coneixement, sense que aquest hagi de fer altre 
gestió que la corresponent sol�licitud o consulta, bé personalment o directament 
de forma telemàtica.  
 
L’Ajuntament ha de possibilitar que aquestes accions siguin senzilles i fàcils per a 
la majoria de la població, al mateix temps que ha de vigilar que les ordenances 
municipals, reglaments dels diferents consells, altres reglaments de serveis i 
normes reguladores actualment en vigor, penjades a la web municipal estiguin 
permanentment actualitzades. 
 
Aquest Defensor habitualment consulta la web municipal, i concretament en 
l’apartat normatives i documents, he fet algunes comprovacions, i he intentat, per 
exemple, saber l’aprovació inicial, les al�legacions a la normativa en qüestió, 
l’aprovació final, la data de la publicació en el diaris oficials i entrada en vigor de 
totes i cadascuna de les ordenances, així com saber les modificacions posteriors a 
la seva entrada en vigor i, cas que n’hi hagi hagut, saber quan es van produir i el 
detall d’aquestes, a fi de saber quina és la darrera versió actualment en vigor o la 
història legal de cada una de les normes. 
 
També he constatat alguns aspectes millorables, que indico tot seguit: 
 
> Manca una presentació formal i homogeneïtzada de cada normativa municipal. 

Actualment hi ha diferències, possiblement degudes a l’antiguitat i l’origen de 
les diferents normatives en vigor. Per a la qual cosa caldria homogeneïtzar-ne 
la presentació i els formats digitals emprats. Caldria informar o especificar la 
data de l’aprovació inicial, la data de l’aprovació final i la d’entrada en vigor, 
amb el dia i el número del diari oficial en què fou publicada. 

 



 

 

 

> Caldria especificar, per ordre cronològic, cada una de les modificacions que hi 
hagi hagut, des de la més antiga a la més recent, i indicar els articles que 
hagin estat modificats. 

 
> Caldria informar si la ordenança municipal afecta a altres ordenances vigents. 
 
> Caldria adaptar les normatives municipals a la comprensió per als ciutadans 

amb limitacions cognitives (infoaccessibilitat i lectura fàcil). La web municipal 
no és infoaccessible per als ciutadans que tenen diferències cognitives, 
limitacions sensorials o discapacitats. Fóra molt interessant que l’Ajuntament, 
per tal de resoldre aquestes deficiències, es posés en contacte amb la Càtedra 
d’Accessibilitat de l’UPC de Vilanova i la Geltrú, especialitzada en la gestió i 
creació de pàgines web accessibles per a persones amb discapacitat o 
limitacions sensorials, http://www.catac.upc.edu/ 

 
Atès que el dret a obtenir informació de l’administració, tant sigui general com 
particular - cas de ser interessat- i, per altra banda, l’obligació d’aquesta de 
facilitar-la de forma adequada i eficaç perquè els ciutadans tinguin informació dels 
seus drets i de les seves obligacions i també per a la utilització dels béns i serveis 
públics. 
 
Atès el que estableix l’article 35.g i el seus correlatius, de la Llei 30/1992 de 26 de 
novembre, de procediment administratiu, i el Real decret 208/1996, de 9 de 
febrer, pels quals es regulen els serveis d’informació administrativa i atenció al 
ciutadà. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el 13 de desembre de 
2.004 va adherir-se a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la 
Ciutat, i que: 
 
L’article 24.1 Principi de Transparència, diu: 
 
“Les ciutats signatàries garanteixen la transparència de l’activitat administrativa. 
Els ciutadans i les ciutadanes han de poder conèixer els seus drets i obligacions 
polítiques i administratives mitjançant la publicitat que es fa de les normes 
municipals, que han de ser comprensibles i actualitzades de forma periòdica". 
 
i l’article 11 Dret a la informació: 
 
" 1.- Els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a ser informats de tot allò que 
pertoca a la vida social, econòmica, cultural i administrativa local. Els únics límits 
són el respecte de la vida privada de les persones i la protecció de la infància i la 
joventut. 
 
2.- Les autoritats municipals ofereixen els mitjans perquè la circulació d’informació 
que afecti la població sigui, accessible, eficaç i transparent. A aquest efecte, 
desenvolupen l’aprenentatge de les tecnologies informàtiques, el seu accés i la 
seva actualització periòdica.” 
 
Atès el contingut dels articles 4 i 30 de l’Estatut de Catalunya de 2.006. 
 



 

 

 

Atès els articles 12 i 13 de la recentment aprovada Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
 
Per tot això, el Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú formula la 
següent: 
 
 
RECOMANACIÓ D’OFICI 
 
Que l’Ajuntament estimi els fonaments de les consideracions anteriors, i de 
conformitat amb aquestes determini: 
 

� La redefinició de les dades mínimes necessàries que s’han de publicar en 
relació a cadascuna de les normes municipals (ordenances i reglaments). 

 
� L’homogeneïtzació dels formats electrònics, així com el tipus i mida de la 

lletra en què han de publicar-se les ordenances i reglaments. 
 

� La publicació de les normatives en llenguatge "lectura fàcil" (més del 30 % 
de la població té dificultats lectores), i prengui en consideració totes 
aquelles iniciatives reals i efectives relatives a la infoaccessibilitat 
intel�lectual dels ciutadans amb diferents limitacions cognitives. 
 

� Controlar i supervisar que les ordenances municipals, reglaments dels 
diferents consells, reglaments de serveis i normes reguladores actualment 
en vigor, penjades a la web municipal o a les webs de les empreses 
municipals estiguin permanentment actualitzades. 
 

 
Tràmits:  
Resposta amb data 29 de desembre.  
 
Pel que fa al contingut, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú fa temps que està 
treballant per incorporar la màxima informació al web municipal, no només quant 
a temes d’ordenances i normatives, sinó també quant a indicadors de 
transparència en matèria econòmica, de contractació i urbanística, entre d’altres. 
L’Ajuntament manté una clara voluntat de garantir i facilitar a la ciutadania tota la 
informació sobre l’administració i de servei en el web municipal, des del 
convenciment que aquest mitjà digital ha de ser una finestra de relació amb la 
ciutadania i una eina útil.   
 
Pel que fa a la publicació dels reglaments i les ordenances, enguany s’ha intentat 
fer una primera classificació per tal de facilitar-ne la recerca i identificació i des 
d’aquest estiu estan ordenades per àmbits (animals, guals, neteja, obres, etc.). 
D’altra banda, en totes les ordenances i reglaments aprovats més recentment 
figura una caràtula amb la data de la seva aprovació, una dada que es preveu 
anar introduint també en les més antigues que figuren publicades. Aquest és un 
primer pas per presentar aquesta informació d’una manera més clara i transparent 
a la ciutadania.  
 



 

 

 

Som conscients que queda molt de camí per fer, en el sentit de millorar el 
contingut al web municipal. El volum d’informació que ha incorporat aquest portal 
en els darrers anys ha estat paral�lel a l’evolució vertiginosa de les plataformes de 
comunicació digital. Tenim un repte en l’actualització d’aquesta eina digital de 
comunicació i de servei, per tal d’adaptar-se als nous formats i a una presentació 
dels continguts més usable, més accessible, més moderna i més eficaç en 
definitiva.  
 
D’altra banda, mantenim el compromís de continuar ampliant tota la informació 
que la ciutadania desitja trobar en el web corporatiu del seu ajuntament. En 
aquest sentit us puc explicar que hem fet passos que penso que són significatius: 
per primera vegada s’ha publicat al web informació de seguiment del pressupost 
anual i també, com hem presentat recentment, un espai de consulta i opinió sobre 
el compliment dels compromisos del Pla d’Actuació Municipal.  
 
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
2) Expedient 87/2014 
 
Data: 8 de setembre 
Àrea/ tema: Serveis Viaris i Mobilitat  
Actuació d’Ofici sobre:  
 
Invasió del carril bici de Ribes Roges 
 
Volem posar sobre la taula una problemàtica que fa molt de temps que s’està 
produint a la nostra ciutat. Entenem que des de l’Ajuntament encara no s’ha 
trobat una solució correcta per resoldre aquesta situació que pot pertorbar la 
convivència ciutadana en una part de l’espai públic regulat i gestionat per 
l’administració Local. 
 
A la zona blava que hi ha al passeig de Ribes Roges, costat mar, molts dels 
vehicles que aparquen en bateria envaeixen, amb la part davantera o del darrera 
del vehicle, el carril bici impossibilitant la circulació de les persones que transiten 
en bici per aquesta via. No solament aquesta invasió del carril bici es dóna en 
aquesta circumstància, sinó que també quan les persones baixen del vehicle i 
deixen les bosses i altres estris de la platja ocupant i obstaculitzant el carril bici 
mentre van a treure el tiquet per aparcar a la zona blava. Aquesta conducta 
incívica, per part de les persones que envaeixen i ocupen el carril bici, s’agreuja 
quan se’ls recrimina que no deixen circular a les bicicletes, situació que en alguns 
moments arriba fins a l’insult. 
 
Considerant que l’article 14 de l’Ordenança Municipal de Circulació i l’article 81 de 
l’Ordenança Municipal de mesures per fomentar el Civisme i la Convivència, 
aprovada inicialment al Ple del 7 d’abril de 2.014, diuen que “Les bicicletes 
circularan pel carril bici o itineraris senyalitzats respectant la preferència de pas 
dels vianants que el travessin”, i com que cada vegada aquest carril bici l’utilitzen 
més persones que circulen en bicicleta pel passeig de Ribes Roges, fa que 
aquestes conductes incíviques, d’obstaculitzar el carril bici, es donin amb més 
assiduïtat. 



 

 

 

 
Considerant que aquestes situacions d’incivisme que poden afectar o alterar la 
convivència es produeix en un espai públic regulat i gestionat per la pròpia 
Administració Local i aquesta té l’obligació, com a garant dels drets dels ciutadans,  
que tothom assumeixi els deures de convivència i de respecte a la llibertat, la 
dignitat i els drets reconeguts als altres, així com al manteniment de l’espai 
compartit en condicions adequades. 
 
Per tot això, el Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú formula la 
següent 
 
RECOMANACIÓ D'OFICI 
 
Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, com a garant dels drets dels ciutadans, i 
al mateix temps com a responsable que aquestes conductes incíviques es 
produeixen en un espai públic limitat com a zona blava, regulat i gestionat per la 
pròpia Administració Local. Recomanem que prengui o adopti les mesures 
oportunes per tal de solucionar aquesta problemàtica i no es produeixin més 
situacions d’invasió o ocupació del carril bici.   
 
Adjuntem fotografies captades a la zona blava de Ribes Roges on es pot veure 
clarament com s’envaeix el carril bici. 
 

    
Fotografies realitzades el dia 15 d’agost de 2.014, a les 10.50 h al Passeig de 
Ribes Roges 
 

     
Fotografies realitzades el dia 17 d’agost de 2.014, a les 10.50 h al Passeig de 
Ribes Roges 
 



 

 

 

Tràmits:  
Resposta amb data 14 d’octubre. 
 
En relació amb el vostre escrit, de data 8 de setembre de 2014 i registre de 
sortida 0211, en què recomaneu l’adopció de les mesures necessàries per tal de 
donar solució a les situacions d’invasió o ocupació del carril bici del passeig de 
Ribes Roges, pels vehicles que estacionen en bateria a la zona blava, us comunico 
que actualment existeixen uns separadors que actuen de topall per tal que els 
vehicles no envaeixin el carril bici.  
 
Després de comprovar l’estat d’aquests separadors, s’ha pogut constatar que ja no 
són útils per a la finalitat amb la qual van ser instal�lats. Per això, arran de la 
vostra petició i com a mesura de manteniment d’aquest espai compartit pels 
ciclistes i els vehicles estacionats, el Departament de Serveis viaris i Mobilitat 
procurarà anar canviant tots els separadors que no compleixin les condicions 
mínimes per a evitar que els vehicles estacionats s’apropin al límit del carril bici.  
 
Si resultés possible, econòmicament parlant, efectuar accions a la façana 
marítima, aquesta actuació seria prioritària, i per tant, s’intentaria que estigués 
solucionat abans de la propera temporada d’estiu, que és quan més afluència de 
cotxes, de vianants i de ciclistes hi ha al passeig de Ribes roges.  
 
Estat de l’expedient: tancat.  
 
 
3) Expedient 90/2014 
 
Data: 17 de setembre 
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana  
Actuació d’Ofici sobre:  
 
Adjuntar fotografia de la infracció captada pel radar a la notificació de la 
denúncia per infracció de circulació 
 
Des de l’Oficina del Defensor ens congratulem, que ja fa uns quants mesos les 
notificacions de les denúncies per infraccions de circulació, fetes pel sistema de 
captació d’imatges (radar) que envia l’Oficina de l’Organisme de Gestió Tributaria 
de la Diputació de Barcelona als possibles infractors, dóna la possibilitat de poder 
consultar i veure la fotografia de la infracció entrant a la pàgina web 
http://orgt.diba.cat>Tramits,  posant-hi el número de matrícula del vehicle i el 
número de referència de la fotografia que s’indica en la mateixa notificació. 
 
No obstant, entenem i hem d’assenyalar, que aquesta facilitat no és a l’abast de 
tota la ciutadania. Els ciutadans i ciutadanes que no tenen possibilitat d’entrar a 
Internet, sigui perquè no tenen coneixements d’informàtica o no tenen ordinador, 
se’ls discrimina i no se’ls dóna cap facilitat per poder accedir a aquesta informació 
i poder veure i consultar la fotografia de la possible infracció, com la resta de 
ciutadans i ciutadanes. 
 
Considerant que tot ciutadà i ciutadana té dret a obtenir una informació ràpida i 
veraç de l’administració, aquesta no pot traslladar a la ciutadania la manca de 



 

 

 

seguretat jurídica per la via de la desinformació, o per una informació parcial 
discriminatòria envers persones amb certes mancances tecnològiques, ja que 
l’administració, que té l’obligació de facilitar-la, estaria vulnerant aquest dret tan 
elemental per la seva passivitat o per la irresponsabilitat en el compliment d’una 
obligació.  
 
Considerant que el dret que té el ciutadà o la ciutadana a obtenir informació de 
l'Administració, tan sigui general com particular i, per l’altra, l’obligació d’aquesta 
de facilitar-la de forma adequada i eficaç, perquè els ciutadans tinguin informació 
dels seus drets i de les seves obligacions, com s’estableix en la Llei 30/1992 de 26 
de novembre, de procediment administratiu, i el Real decret 208/1996, de 9 de 
febrer, pels quals es regulen els serveis d’informació administrativa i atenció al 
ciutadà. 
 
Considerant els articles, 24.1 Principi de Transparència i 11 Dret a la Informació, 
de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, i l’article 12 
Dret d’Accés a la Informació Pública de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.  
 
Per tot això, el Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú formula la 
següent: 
 
RECOMANACIÓ D'OFICI 
 
Per tal que els ciutadans i ciutadanes afectats tinguin la mateixa informació i ningú 
se senti o es consideri discriminat. Recomanem al Govern de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú que insti a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona que en les notificacions de denúncia per infracció de circulació, 
s’adjuntin les fotografies de les denúncies fetes pel sistema de captació d’imatges 
(cinemòmetre o radar). 
 
Tràmits:  
Resposta amb data 29 d’octubre. 
 
Tal i com ens sol�licita en el seu escrit de data 17 de setembre i amb número de 
registre de sortida del seu departament 2014000212, li comunico que hem 
procedit a instar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona a 
que adjunti les fotografies de les sancions realitzades pel sistema de captació 
d’imatges junt amb la sanció.  
 
No obstant, l’informo que qualsevol ciutadà que, sigui pels motius que sigui, no 
pugui visualitzar la seva fotografia per no poder accedir a Internet, pot adreçar-se 
a les dependències de la Policia i a les de l’oficina de Diputació al carrer Jardí, que 
no només li ensenyaran la fotografia sinó que a més a més li proporcionaran una 
còpia de la mateixa.  
 
D’altra banda, tots els ciutadans que ho desitgin poden accedir a Internet des de 
les Biblioteques de la ciutat les quals disposen d’aquest servei o bé, a la majoria 
dels Centres Cívics a través del programa Connecta’t.  
 
Estat de l’expedient: tancat.  



 

 

 

4) Expedient 98/2014 
 
Data: 2 d’octubre 
Àrea/ tema: Seguretat i Protecció Ciutadana  
Actuació d’Ofici sobre:  
 
Afegir les dades de calibratge i marge d’error a la fotografia dels equips 
utilitzats per mesurar la velocitat (cinemòmetres o radars). 
 
Després d’estudiar amb deteniment les fotografies fetes pel sistema de captació 
d’imatges (cinemòmetre o radar), hem d’assenyalar que hem detectat que falten 
algunes dades que són importants com a element de garantia d’informació a la 
ciutadania, per especificar si els equips de mesura de la velocitat estan 
homologats i han passat el seu corresponent calibratge. 
 
Considerant que les denúncies per excés de velocitat són objectives i estan 
envoltades d’una sèrie de garanties que han de ser observades per l’administració 
(radars homologats, revisions periòdiques complertes, aplicació de marges d’error, 
etc), però a més han de constar en el document fotogràfic on aparegui la velocitat 
i pugui ser identificat amb claredat el vehicle i demés paràmetres.  
 
Considerant que la Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la qual es modifica el 
text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat 
viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, en matèria 
sancionadora i la nova Llei 6/2014, de 7 d’abril, per la qual es modifica el text 
articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, en el seu article 70.2 
diu: “Els instruments, aparells o mitjans i sistemes de mesura que siguin utilitzats 
per a la formulació de denúncies per infraccions a la normativa de trànsit estaran 
sotmesos a control metrològic en els termes establerts per la Llei 3/1985, de 18 
de març, de Metrologia i la seva normativa de desplegament.” 
 
Considerant que tant els radars fixos com els mòbils han de complir estrictament 
amb les garanties establertes en la Llei 3/85 de Metrologia, juntament amb l'Ordre 
ITC/3123/2010, de 26 de novembre, per la qual es regula el control metrològic de 
l'Estat dels instruments destinats a mesurar la velocitat de circulació de vehicles 
de motor i estableix quin és el marge d’error tolerat en els radars fixos com 
mòbils. 
 
Considerant el dret que té el ciutadà o la ciutadana a obtenir informació de 
l'Administració, tant sigui general com particular i, per l’altra, l’obligació d’aquesta 
de facilitar-la de forma adequada i eficaç, perquè els ciutadans tinguin informació 
dels seus drets. Entenem que si en la fotografia obtinguda pel sistema de captació 
d’imatges (cinemòmetre o radar), a part de les dades que hi apareixen, si 
afegissin les de la data de l’últim calibratge i el marge d’error tolerat en la mesura, 
tal com assenyala l’Ordre ITC/3123/2010, de 26 de novembre, molts dels 
possibles infractors s’estalviarien de presentar recursos o al�legacions, 
complicades i complexes per a la majoria dels ciutadans, per tal de demanar el 
certificat de calibratge del cinemòmetre o del radar.  
 



 

 

 

Considerant que si l’Ajuntament aplica aquests canvis, afegint a les fotografies els 
paràmetres abans considerats, no solament ajudaria ha estalviar processos llargs i 
costosos per als ciutadans, sinó també per a la pròpia administració. A més, en 
aquest sentit hi ha un conjunt de sentències que han creat jurisprudència donant 
la raó als ciutadans (Sentència núm. 26/2008, del Jutjat Penal número 2 de 
Pamplona, de l’Audiència Provincial de Navarra, Secció 1a, Sentència de 19 
May.2009, rec.11/2009, Sentència AP Castelló 196/2010, de 25 de maig, STC 
040/2008 i altres). 
 
Per tot això, el Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú formula la 
següent: 
 
RECOMANACIÓ D'OFICI 
 
D’acord amb el dret que tenen tots els ciutadans i ciutadanes a rebre de la seva 
Administració la garantia d’una actuació correcta en l’exercici i efectivitat dels 
drets dels ciutadans, vinculats als principis d’igualtat, ètic, de proporcionalitat, al 
de rebre una atenció adequada, al d’una informació veraç i de qualitat, al de 
transparència i al d’una bona administració. Recomanem al Govern de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que afegeixi a les fotografies fetes pel sistema 
de captació d’imatges (cinemòmetre o radar), els paràmetres de la data de 
calibratge de l’aparell que mesura la velocitat així com el marge d’error tolerat en 
la velocitat, tal com assenyala l’Ordre ITC/ 3123/2010 de 26 de novembre. 
 
Tràmits:  
Resposta amb data 30 de desembre.  
 
D’acord amb l’Ordre ITC/3123/2010, de 26 de novembre, per la qual es recula el 
control metrològic de l’estat dels instruments destinats a mesurar la velocitat de 
circulació de vehicles a motor, els cinemòmetres que utilitza l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú passen les verificacions corresponents.  
 
Els certificats de verificació de cada un dels cinemòmetres es fan arribar a 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona perquè els posin a 
disposició dels denunciats.  
 
Pel que fa al marge d’error tolerat en la velocitat, la Policia Local té en compte 
l’error màxim permès que estableix l’apartat 4 de l’annex V de l’Ordre 
ITC/3123/2010, de 26 de novembre, d’un +- 5%, i mai es sanciona ni per sota ni 
per sobre d’aquest marge. Sobre aquest tema, s’ha consultat a l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona sobre la necessitat d’incloure aquest 
marge en les denúncies i ens han fet saber que no hi ha cap norma que contempli 
aquesta obligació.  
 
Estat de l’expedient: tancat.  
 
5) Expedient 115/2014 
 
Data: 2 d’octubre 
Àrea/ tema: Serveis Viaris i Mobilitat   
Actuació d’Ofici sobre:  



 

 

 

 
Punt perillós pels vehicles que circulen pel carrer de la Piera i 
s’incorporen a la ronda Europa. 
 
Els cotxes o vehicles que circulen pel carrer de la Piera i han d’incorporar-se a la 
ronda Europa, direcció Port, encara que tinguin un senyal de “cediu el pas”, se’ls 
fa molt dificultosa i arriscada aquesta maniobra d’incorporació per la important 
reducció de l’angle del camp de visió que tenen els conductors, que els fa quasi 
impossible poder veure els vehicles que circulen pel vial del costat esquerra de la 
ronda Europa, en el punt d’incorporació. Amb el conseqüent perill de provocar un 
accident per la inseguretat de la maniobra que els conductors es veuen obligats a 
fer.   
 
Atès que el reglament general de circulació estableix que el conductor d’un vehicle 
està obligat a mantenir la seva pròpia llibertat de moviments, el camp de visió 
necessari i l’atenció permanent a la conducció, que garanteixin la seva pròpia 
seguretat, la de la resta d’ocupants del vehicle i la dels altres usuaris de la via. 
 
Atès que en el cas que ens ocupa es donen les condicions que el conductor no pot 
mantenir la seva pròpia llibertat de moviments, degut a la reducció de l’angle del 
seu camp de visió necessari per poder tenir l’atenció permanent en la conducció i 
no pot garantir ni la seva pròpia seguretat ni la dels altres vehicles que circulen 
per aquesta intersecció. 
 
Atès que en aquest punt s’han produït varis accidents amb resultats de danys 
importants per als conductors, ocupants i els vehicles. 
 
 
Per tot això, el Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú formula la 
següent: 
 
RECOMANACIÓ D'OFICI 
 
Que des de la Regidoria de Serveis Viaris i Mobilitat es prenguin les mesures 
pertinents, per tal que es doni una solució definitiva a la problemàtica referida en 
matèria de seguretat vial i perillositat que existeix en aquest punt d’intersecció, o 
d’accés dels vehicles que circulen pel carrer de la Piera i que s’incorporen a la 
ronda d’Europa.    
 
Tràmits:  
Resposta amb data 12 de gener.  
 
S’han fet campanyes amb l’objectiu de reduir la velocitat dels vehicles que circulen 
per la ronda en aquest punt, situant la càmera del radar per assegurar que els 
vehicles no sobrepassen els 50km/h. 
 
Veient la configuració de la ronda Europa, no resulta possible crear un carril 
d’acceleració per a la incorporació dels vehicles que circulen pel vial del carrer de 
la Piera. 
 
Estat de l’expedient: tancat.  



 

 

 

RECOMANACIONS 
 
Durant aquest any s’ha realitzat la següent recomanació. 
 
1) Recomanació 
 
Data: 3 d’abril 
 
Recomanació a l’Ordenança Reguladora d’Instal�lacions Tècniques pròpies 
dels Edificis i Construccions   
 
D’acord amb el Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, s’entén per focus emissor 
canalitzat a l’atmosfera, tota sortida vehiculada de descàrrega de contaminants 
cap a l’atmosfera tant si és continua com puntual i tant si l’emissió procedeix d’un 
únic procés o bé de diferents processos.  
 
Per tant, per poder determinar o analitzar qualsevol característica física-química 
dels contaminants a l’atmosfera,  a part de tenir identificat el focus emissor, s’ha 
d’indicar la distància mínima de mesura per poder mesurar i determinar d’una 
forma correcta si s’està superant els límits indicats.  
 
Es per això que recomano que es modifiqui l’article 7.1, en l’apartat "Expulsió 
d’aire", donat que no s’indica la distancia a la que s’ha de mesurar l’increment de 
2 ºC de la temperatura. També recomanaria que es rectifiques "igual o superior" 
per "superior". 
 
El 8 de maig, es va rebre la resposta de la Regidoria d’Urbanisme, Obres i 
Habitatge.  
 
En relació a la primera recomanació, s’informa el següent:  
 
En primer lloc, la normativa a la que fa referència el Reial decret 100/2011, de 28 
de gener, no és d’aplicació a les instal�lacions referides en l’article 7.  
 
En segon lloc, l’aplicació del concepte de focus emissor en aquest article, tindria 
sentit si el que es pretengués limitar fos el gradient de temperatura de sortida dels 
aparells de climatització, però no és el cas, doncs el que es pretén evitar són les 
molèsties a tercers per l’increment de temperatura provocat per dites 
instal�lacions.  
 
Per últim, tenint en compte les pretensions d’aquest article indicades en el 
paràgraf anterior, el lloc correcte des del que caldrà comprovar si se superen els 
límits establerts, és la obertura (porta, finestra, ...) de la finca que pateix 
molèsties per increment de temperatura d’un aparell de climatització aliè, la qual 
cosa facilita la mesura, tant pel que fa a l’accés al punt de mesura com, a molt 
especialment, pels casos en que l’increment de temperatura sigui provocat per 
més d’un aparell de climatització.  
 
En relació a la segona recomanació, s’informa el següent:  
 



 

 

 

En l’escrit es fa servir el terme “rectificar”, la qual cosa indica que pressuposa, 
erròniament, que el redactat té una errada.  
 
Amb la independència d’això, encara que el que la voluntat del Defensor de la 
Ciutadania, fos simplement modificar els límits establerts, la recomanació que 
proposa no ve acompanyada de cap argument que justifiqui la conveniència de 
modificat dits límits i , a més, és quantitativament insignificant, i més tenint en 
compte que la precisió dels aparells de mesura que actualment disposa 
l’Ajuntament és de 0,1 ºC.  
 
 
 
Recomanacions realitzades pel Defensor de la Ciutadania incloses a la 
memòria.  
 
Com a resultat de l’observació i anàlisi de totes les queixes i consultes que hem  
tractat durant aquest any a l’Oficina del Defensor de la Ciutadania, proposo les 
recomanacions següents, amb la confiança en que des de l’Equip de Govern i des 
de les diferents regidories, es prendran les mesures adients per tal d’esmenar-les i 
millorar la relació entre l’administració municipal i la ciutadania: 
 

� Tal com determinen les lleis de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de l’Estat espanyol aprovada el 9 de desembre de 2.013 i la del 
Govern de Catalunya aprovada el 18 de desembre de 2.014, que totes les 
persones tenen el dret d’accedir a la informació pública, a títol individual o 
en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda, 
així mateix precisen que l’exercici d’aquest dret no és condicionat a la 
concurrència d’un interès personal, no resta subjecte a motivació i no 
requereix la invocació de cap norma. Així com determinen que aquest accés 
a la informació pública serà gratuït, sempre que les dades siguin 
consultades en el lloc on es troben dipositades o siguin lliurades per correu 
electrònic, només quan s’expedeixin fotocopies poden restar subjectes a 
una contraprestació econòmica que no pot excedir al cost de l’operació. 
Es per això que des de l’Oficina del Defensor recomanem a l’Equip de 
Govern que apliqui correctament el que especifiquen aquestes lleis sobre el 
dret que tenen tots els ciutadans i ciutadanes per accedir a l’informació, 
modificant les Ordenances Fiscals on està estipulat cobrar taxes en els 
documents que sol�licita qualsevol ciutadà o ciutadana.   
 

� Hem rebut varies consultes de ciutadans a l’Oficina, sobre el problema que 
se’ls ha imposat una multa per aparcar la moto en l’espai limitat de la zona 
blava, on ells no han vist i no hi ha cap senyal o indicació que prohibeixi 
explícitament l’aparcament de motos o motocicletes a la zona blava. Es per 
això que recomanem a l’Ajuntament que col�loqui senyals indicant que les 
motos o motocicletes no poden aparcar en les zones blaves de la ciutat. 
 

� Aquest estiu he rebut queixes de diferents persones, turistes i residents, 
que utilitzaven les zones blaves del passeig Marítim i de Ribes Roges per 
aparcar els vehicles, i es trobaven que el parquímetre, on havien de treure 
el tiquet de la zona blava, estava avariat sense cap indicació d’aquesta 
situació o que l’hora indicada en el tiquet no corresponia a l’hora oficial, 



 

 

 

ocasionant-los moltes molèsties i contratemps. És per això que recomanem 
que es prenguin les mesures necessàries per tal de garantir al màxim el 
funcionament i la disponibilitat dels parquímetres per tal de resoldre les 
incomoditats als usuaris de les zones blaves. 

 
 
 
ACTIVITATS DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA  
 
Durant el 2.014, són moltes les activitats que el Defensor de la Ciutadania ha 
realitzat al llarg de l’any. Aquestes activitats que es poden agrupar en diversos 
àmbits, des de la presència a mitjans de comunicació de la ciutat fins a trobades 
amb ciutadans i ciutadanes.  
 
Aquestes activitats es desglossen en:  

- Assistència als mitjans de comunicació 
- Organització de xerrades i tertúlies 
- Reunions i activitats de la Junta del Fòrum de Síndics i Defensors Locals de 

Catalunya 
- Reunions amb tècnics municipals i/o regidors 
- Actes diversos 

 
A continuació dels àmbits de les activitats, es pot veure un petit recull d’alguna 
d’aquestes activitats realitzades pel Defensor de la Ciutadania.  
 
Assistència als mitjans de comunicació 
Aquest any 2.014, el Defensor de la Ciutadania a seguit en el programa de ràdio 
setmanal La ciutat a Onda Cero d’Onda Cero Ràdio i el programa mensual Tertúlia 
amb el Defensor de la Ciutadania de Canal Blau Ràdio.  
 
També ha assistit al programa Entrada Lliure de Canal Blau TV i des d’aquesta 
televisió se li ha fet una entrevista emesa al programa de les notícies a finals de 
març.  
 
El Diari de Vilanova, al setembre, li va fer una entrevista on es va fer un repàs 
dels temes dels diversos expedients i de les actuacions d’ofici realitzades fins 
aquesta data.  
 
Organització de xerrades i tertúlies 
Des de l’Oficina del Defensor de la Ciutadania s’ha organitzat dues tertúlies, una 
dirigida a les entitats veïnals de la ciutat i una altra, realitzada al Casal Municipal 
de Gent Gran dirigida a la ciutadania en general.  
 
Com l’any anterior, l’ODC es va posar en contacte amb els centres d’ensenyament 
de la ciutat per oferir unes xerrades sobre els drets i deures dels infants, 
adreçades a joves de quart d’ESO. Cal dir, que tot hi haver enviat correus 
electrònics i cartes dirigides als directors i directores de cada centre, aquestes 
propostes educatives no han tingut l’èxit desitjat ja que no se n’ha pogut realitzar 
cap.   
 



 

 

 

Aquest any 2.014, el Fòrum de Síndics i Defensors Locals de Catalunya, va 
publicar un calendari dirigit als joves en edat escolar, on a part de ser un calendari 
que seguia el curs escolar 2.014-2.015, cada més s’hi destacava un dret i un 
deure. Aquests calendaris es van fer arribar a cada Sindicatura o Defensoria local 
amb la idea que es repartissin per totes les aules dels diferents centres educatius 
dels municipis. A Vilanova i la Geltrú, se’n van repartir al setembre 174, per tal 
que es poguessin penjar a les aules d’ESO, batxillerat i cicles formatius. Cada 
remesa dels calendaris que s’han enviat a cada escola, anava acompanyada d’una 
carta del Defensor de la Ciutadania, amb la presentació i una breu explicació del 
motiu de la realització dels calendaris.  
 

 
 
Per una altra banda, el Defensor de la Ciutadania ha estat un dels ponents de les 
conferències que organitzen l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran, en 
aquest cas, la conferència es va titular “Drets i deures dels ciutadans davant 
l’administració”.  
 
Reunions i activitats de la Junta del Fòrum de Síndics i Defensors Locals 
de Catalunya 
Moltes han estat les activitats que el Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la 
Geltrú ha realitzat com a membre de la junta del Fòrum de Síndics i Defensors 
Locals de Catalunya, des de les reunions de junta mensuals fins a jornades de 
treball o reunions amb el Síndic de Greuges de Catalunya.  
 



 

 

 

 
Presentació de la memòria de la Síndica de Greuges de Barcelona 
 
 
Reunions amb tècnics municipals i/o regidors 
Moltes han estat les reunions que ha realitzat el Defensor de la Ciutadania amb 
tècnics municipals i regidors.  
 
Aquest any s’han mantingut les trobades trimestrals amb l’alcaldessa de la ciutat, 
a més el 9 de desembre es va fer la primera reunió del Defensor de la Ciutadania 
amb la junta de portaveus dels grups municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
Així mateix s’han realitzat reunions amb els membres de la comissió de l’AMO, i, 
com a membre de la Comissió del Codi d’Ètica i Bon Govern, també ha assistit a 
les reunions de treball.  
 
També ha participat en la reunió de la comissió de  la Mesa de la Gent Gran i al 
Consell d’Associacions de Veïns.   
 
Actes diversos 
Dins dels actes diversos hi podem  trobar l’assistència a diferents presentacions de 
les memòries dels Defensors i Síndics Municipals; a la celebració del Dia de les 
Esquadres; a la signatura de la denúncia contra la vulneració del dret a decidir a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o assistència a la presentació del Pla de 
Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf 2.014- 2.020, entre d’altres.  
 



 

 

 

TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ I BON GOVERN  
IX Taller de Formació Fòrum SD 
Sant Boi de Llobregat, 4 d’abril de 2014  
 
El divendres 4 d’abril, es va portar a terme a Sant Boi de Llobregat, el IX Taller de Formació 
del Fòrum SD. En aquest cas, es va tractar el tema de la transparència, accés a la informació i 
bon govern.  
 
Aquesta jornada va comptar amb dues ponències. La primera es va titular “Propostes sobre la 
transparència i el bon govern”, on es va parlar de la “Ley 19/2013, de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno. L’àmbit estatal”. També es va parlar de la “Proposició 
de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. L’àmbit autonòmic”. La 
ponència va anar a càrrec de la Sra. M. Carme Sayós i Motilla, Diputada al Parlament espanyol 
per CiU i la Sra. Dolors Camats i Luis, diputada al Parlament de Catalunya per ICV-EUiA.  
 
La segona part de la jornada va ser un taula rodona, on es va parlar de l’Anàlisi Jurídic de la 
Llei 19/2013. Criteris d’aplicació, recomanacions pràctiques i suggeriments per a les 
sindicatures locals. El ponent va ser el Sr. Daniel Jiménez Schlegl, Advocat i doctor en Dret, 
Especialista en dret administratiu i urbanisme; el Sr. Carles Dalmau, Síndic Municipal de 
Greuges de Sant Boi de Llobregat, va ser el moderador.  
 
 

 



 

 

 

PLE MEMÒRIA DEFENSOR DE LA CIUTADANIA DE VILANOVA I GELTRÚ  
 
El dilluns 7 d’abril de 2014, es va portar a terme el Ple de la Memòria 2013 de 
l’Oficina del Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú. En aquesta jornada, 
el Defensor de la Ciutadania, Josep Ibars, estava acompanyat per altres síndics i 
síndiques de Catalunya, que formen part de la Junta del Fòrum de Síndics i 
Defensors del territori català.  
 
L’acte va començar amb les paraules de Neus Lloveras, Alcaldessa de la ciutat, on 
va dir que aquest era un exercici de qualitat democràtica, en moments en que les 
administracions pateixen una pèrdua de confiança per part de la ciutadania i que 
és molt important la tasca de divulgació que s’està portant a terme per tenir dret a 
una bona administració.  
 
Josep Ibars va fer un repàs d’aquest segon any encapçalant l’Oficina del Defensor 
de la Ciutadania, llegint un discurs on va fer menció de les dades estadístiques 
més representatives d’aquest 2.013. Després va dir que té el deure moral i ètic 
donar comptes a la ciutadania de la feina feta. Va explicar que la situació de crisis 
provoca empobriment de la ciutadania i l’administració, fet que debilita valors 
individuals i ètics de la població i provoca molta desigualtat social. L’estructura 
dels ajuntaments, després d’anys d’existència, segueix essent molt piramidal i 
jeràrquica, on les persones que atenen a la ciutadania no tenen poder de decisió. 
Cal canviar aquest sistema, per tal de donar solucions i respostes ràpides a les 
demandes que presenta la ciutadania.  
Destaca el compromís de l’ajuntament per posar en pràctica mesures per treballar 
la cohesió social, i agraeix la feina que estan portant a terme departaments com 
serveis socials, que amb pocs recursos econòmics treballen per pal�liar els 
problemes que aporta la crisis. Aquesta felicitació la fa extensiva també a les 
entitats del tercer sector.  
Per acabar, agraeix el suport de tots els regidors presents a la sala i els demana 
que els toca treballar per negociar pactes que millorin la qualitat de vida dels 
vilanovins i vilanovines. Agraeix el suport de tot el personal de la casa i de tots els 
membres del Fòrum de Síndics i Defensors de Catalunya i de la junta d’aquest 
Fòrum que estan presents a l’acte.  
 
Després van tenir lloc les intervencions dels diferents partits polítics: 
 
El Sr. Francis Álvarez, regidor no adscrit, va comentar que no havia pogut llegir la 
memòria però tot i així felicitava al Sr. Ibars per la tasca que estava fent i que 
comparteix les recomanacions que ha dit en el discurs: més habitatges socials, la 
col�locació d’una tanca protectora al parc de Ribes Roges i el tema de la Policia 
Local.  
 
La Sra. Iolanda Sánchez d’ICV, felicita la sensibilitat del Sr. Ibars, ha apropat 
l’Oficina a la ciutadania i clava la seva sensibilitat vers la pobresa que està patint 
la ciutadania. Continua amb el seu compromís ja fet en l’anterior memòria on 
demanaven trobades de junta de portaveus per anar fent uns seguiments dels 
expedients.  
 
El Sr. Marc Font de la CUP, felicita la feina que estan fent tant l’ODC com Serveis 
Socials, per la gran demanda de la ciutadania. També agraeix la tasca que estan 



 

 

 

fent la Creu Roja i la PAH, entitats que treballen per que no es repeteixi aquesta 
situació.  
 
El que els sorprèn dels expedients de l’ODC, és que sols un 9% sigui a través de 
correus electrònics o sols 1 per carpeta ciutadana. Troba a falta que no s’indiqui 
les edats de les persones i per tant suposen que és la gent gran la que s’adreça a 
la ciutadania, fet que vol dir que cal fer pedagogia a la gent jove. Recomana que 
l’Ajuntament estigui més atent a temes que estan a la memòria, com és el cas de 
les beques menjadors per a discapacitats, l’excessiu preu de la multa de 200 € 
que ha tingut un ciutadà per creuar un carrer a peu o el manteniment de neteja al 
parc de Ribes Roges. També comenta que l’èxit de l’AMO demostra que és un 
encert i agraeix la feina del defensor com  a moderador de l’acte. Acaba el seu 
parlament dient que seria interessant que els suggeriments i recomanacions del 
defensor es poguessin elevar al Ple Municipal.  
 
La Sra. Carmen Rodríguez, del PP, agraeix l’informe on hi ha més expedients que 
l’any anterior, on baixen les queixes i creixen les consultes. Comenta que hi ha 
temes reincidents de cada any com  les multes, els sorolls, relacionats amb via 
pública, on cal que les regidories afectades treballin per donar solucions als 
problemes de sempre. Explica que la col�locació de les tanques, tal i com ha 
demanat el defensor, el seu partit ja ho havia sol�licitat i demana que se segueixin 
les propostes que van ser aprovades a l’AMO.  
 
El Sr. Joan Ignasi Elena, en nom del PSC, felicita la tasca del defensor per la 
sensibilització de les persones afectades per la crisis i les entitats que també 
treballen per pal�liar aquests efectes; comenta que referent a les bonificacions en 
les taxes municipals, cal que s’informi de la seva existència als possibles usuaris, 
que l’ajuntament ha de posar tot l’esforç en poder fer habitatges públics de les 
vivendes que ara són de les entitats bancàries, que la quota del consum de l’aigua 
ha pujat molt i hi ha molta ciutadania que té problemes per pagar i acaba el seu 
parlament dient que seria interessant que les iniciatives que sorgeixin del 
defensor, és a dir, les actuacions d’ofici, poguessin ser vistes a les comissions 
informatives.  
 
La Sra. Glòria Garcia, en nom de CiU comenta que el defensor no defalleix en la 
seva tasca de difondre al màxim aquesta oficina i que sempre està disposat a 
col�laborar en àmbits que l’ajuntament ha posat en pràctica com és la participació 
en la Comissió de Codi Ètic i Bon Govern o l’AMO.  
 
El Defensor de la Ciutadania, en la presentació de la memòria 2013, va estar 
acompanyat pel Síndic Personer de Mollet del Vallés, el Sr. Vicenç Vilà; el Defensor 
de la Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet, el Sr. Fernando Oteros; la Síndica 
Municipal de Greuges de Vilanova del Vallès, la Sra. Montserrat Moreno; el Síndic 
Municipal de Greuges de Lleida, el Sr. Josep Giné, la Síndica Municipal de Greuges 
de Vilafranca del Penedès, la Sra. Mª Glòria Valeri; el Síndic Municipal de Reus, el 
Sr. Pere Pagès; la Síndica de Greuges d’Igualada, la Sra. Rosa Maria Sánchez i el 
Síndic de Greuges de Cornellà, el Sr. Joan Barrera.  
 



 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

DRETS I DEURES DELS CIUTADANS DAVANT L’ADMINISTRACIÓ.  
EL PAPER DEL SÍNDIC O DEFENSOR LOCAL  
 
Amb aquest títol, el passat 14 de novembre de 2014, el Defensor de la Ciutadania, 
Josep Ibars, organitzada per l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran, va 
oferir una conferència a l’auditori de Neàpolis, davant d’unes 70 persones.  
 
La conferència va repassar la història d’aquesta figura des que es va instaurar a 
Europa, mencionant també la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948 o la 
Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat de 1998, de la qual, 
Vilanova i la Geltrú, n’és una ciutat adherida des de l’any 2004.  
 
Després va fer un repàs d’aquesta institució a la nostra ciutat, citant els seus dos 
antecessors al càrrec de Defensor de la Ciutadania i finalment va acabar explicant 
què ha de fer la ciutadania perquè aquesta institució, porti el cas d’un ciutadà. 
 
En el torn de paraules, els assistents van voler saber el temps que hi ha per portar 
un cas a aquesta oficina, què passa amb la responsabilitat patrimonial quan una 
persona cau a la via pública, quin és el retorn d’una fiança dipositada a 
l’administració local i temes relacionats amb les multes de transit.  
 
 

 



 

 

 

REUNIÓ DE JUNTA DEL FÒRUM DE SÍNDICS I DEFENSORS LOCALS DE 
CATALUNYA A LLEIDA 
 
El dimarts 11 de novembre, els membres de la junta del Fòrum de Síndics i 
Defensors Locals de Catalunya, van celebrar la seva reunió mensual a Lleida on 
van tenir una trobada amb l’alcalde de la ciutat, el Sr. Angel Ros.  
 
En acabar aquesta reunió van fer una trobada de treball amb el president de la 
Diputació de Lleida, el Sr. Joan Reñé. 
 

  
 

 
 



 

 

 

 
AGENDA D’ACTIVITATS DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA  

 
- Dijous 9 de gener, entrevista a Canal Blau TV, per al programa Entrada 

Lliure. 
- Divendres 10 de gener, gravació del programa a Onda Cero, La Ciutat a 

Onda Cero Vilanova. 
- Dilluns, 13 de gener, programa de ràdio de Canal Blau, Tertúlia amb el 

Defensor de la Ciutadania.  
- Dimarts 14 de gener, junta del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i 

Defensores Locals de Catalunya a Sant Coloma de Gramenet.  
- Dilluns 20 de gener, reunió amb l’equip del servei de Participació de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
- Dimarts 21 de gener, presència a l’acte d’inauguració de l’espai en record 

de les persones que van morir defensant la democràcia i la llibertat, al 
cementiri de la ciutat, organitzat per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  

- Divendres 24 de gener, gravació del programa Onda Cero, La Ciutat a Onda 
Cero Vilanova. 

- Dilluns 27 de gener, assistència al Parlament de Catalunya, en 
commemoració del dia Internacional de les Víctimes de l’Holocaust.  

- Dijous 30 de gener, reunió amb la cap de Serveis Socials de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú.  

- Dilluns 3 de febrer, gravació del programa Onda Cero, La Ciutat a Onda 
Cero Vilanova. 

- Divendres 7 de febrer, gravació del programa Onda Cero, La Ciutat a Onda 
Cero Vilanova. 

- Dilluns 10 de febrer, trobada amb el Síndic de Lleida, el Sr. Josep Giné i el 
Sr. Juli Ponce, professor de Dret Administratiu i Vicedegà de la Facultat de 
Dret de la Universitat de Barcelona, per parlar sobre les persones de 
pràctiques que hi haurà en aquestes dues sindicatures.  

- Dimarts 11 de febrer, junta del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i 
Defensores Locals de Catalunya a Sant Coloma de Gramenet.  

- Dimecres, 19 de febrer, assistència a la presentació de la proposta 
d’Ordenança reguladora d’instal�lacions tècniques pròpies dels edificis i 
construccions.  

- Divendres 21 de febrer, gravació del programa Onda Cero, La Ciutat a 
Onda Cero Vilanova. 

- Dimecres 26 de febrer, assemblea general del Fòrum de Síndics, Síndiques, 
Defensors i Defensores Locals de Catalunya a Igualada.  

- Dijous 27 de febrer, reunió amb la cap del departament d’urbanisme de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

- Divendres 28 de febrer, assistència a la presentació de la memòria 2013 de 
la Síndica de Barcelona.  

- Divendres 7 de març, gravació del programa Onda Cero, La Ciutat a Onda 
Cero Vilanova. 

- Divendres 7 de març, assistència a la lectura del manifest del Dia 
Internacional de les Dones.  

- Dilluns, 10 de març, programa de ràdio de Canal Blau, Tertúlia amb el 
Defensor de la Ciutadania.  



 

 

 

- Dimarts 11 de març, junta del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i 
Defensores Locals de Catalunya a Sant Coloma de Gramenet.  

- Divendres 14 de març, trobada a la Masia Cabanyes, entre membres de la 
junta del Fòrum de Síndics i Síndiques de Catalunya i el Consell d’Alcaldies 
del Garraf.  

- Dijous 20 de març, assistència al Consell d’Associacions de Veïns. 
- Divendres 21 de març, gravació del programa Onda Cero, La Ciutat a Onda 

Cero Vilanova. 
- Divendres 21 de març, entrada per registre de la memòria del Defensor de 

la Ciutadania corresponent a l’exercici de 2013.  
- Dilluns 24 de març, gravació entrevista a l’ODC amb Canal Blau TV.  
- Divendres 28 de març, trobada trimestral amb la Sra. Neus Lloveras, 

alcaldessa de la ciutat.  
- Dilluns 31 de març, assistència a la presentació de la memòria 2013 del 

Síndic de Greuges de Cornellà.  
- Dimarts 1 d’abril, assistència a la compareixença del Fòrum de Síndics i 

Defensors a la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya 
pel Projecte de Llei de Governs Locals i la Institució del Síndic/a municipal 
de Greuges.  

- Divendres 4 d’abril jornada de formació del Fòrum SD a Sant Boi de 
Llobregat.   

- Dilluns, 7 d’abril, programa de ràdio de Canal Blau, Tertúlia amb el 
Defensor de la Ciutadania.  

- Dilluns 7 d’abril, junta del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i 
Defensores Locals de Catalunya a Vilanova i la Geltrú.  

- Dilluns 7 d’abril, presentació de la memòria 2013 del Defensor de la 
Ciutadania de Vilanova i la Geltrú.  

- Dimarts 8 d’abril, gravació del programa Onda Cero, La Ciutat a Onda Cero 
Vilanova. 

- Dimarts 8 d’abril, assistència a la reunió de la Comissió d’Ètica i Bon 
Govern.  

- Dimecres 9 d’abril, reunió Comissió Codi d’Ètica i Bon Govern. 
- El divendres 11 d’abril, assistència al Dia de les Esquadres de la Regió 

Policial Metropolitana Sud a Sitges.  
- Dilluns 14 d’abril, reunió Comissió AMO.  
- Dilluns 28 d’abril, gravació del programa Onda Cero, La Ciutat a Onda Cero 

Vilanova. 
- Dilluns, 5 de maig, programa de ràdio de Canal Blau, Tertúlia amb el 

Defensor de la Ciutadania.  
- Dimarts 6 de maig, reunió amb la Sra. Rosa Maria Gubianes, cap dels 

Mossos d’Esquadra de la comissaria de Vilanova i la Geltrú i el Sr. Miquel 
Esteve, Agent de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos 
d’Esquadra.  

- Dimecres 7 de maig, reunió amb els ponents de la segona AMO i les 
tècniques de participació.  

- Dissabte 10 de maig, Assemblea Municipal Oberta.  
- Dilluns 12 de maig, gravació del programa Onda Cero, La Ciutat a Onda 

Cero Vilanova. 
- Dimecres 17 de setembre, junta del Fòrum de Síndics, Síndiques, 

Defensors i Defensores Locals de Catalunya a Sant Coloma de Gramenet.  
- Dimarts 23 de setembre, entrevista del Diari de Vilanova.  



 

 

 

- Divendres 26 de setembre, trobada trimestral amb la Sra. Neus Lloveras, 
alcaldessa de la ciutat.  

- Dijous 2 d’octubre, reunió amb el Gerent de la Companyia d’Aigües  
- Divendres, 10 d’octubre, gravació del programa Onda Cero, La Ciutat a 

Onda Cero Vilanova. 
- Dimecres 15 d’octubre, reunió Comissió Codi d’Ètica i Bon Govern de 

Vilanova i la Geltrú i de Sant Boi de Llobregat, a Vilanova i la Geltrú.  
- Divendres, 17 d’octubre, gravació del programa Onda Cero, La Ciutat a 

Onda Cero Vilanova. 
- Dilluns, 20 d’octubre, programa de ràdio de Canal Blau, Tertúlia amb el 

Defensor de la Ciutadania.  
- Dimarts 21 d’octubre, junta del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i 

Defensores Locals de Catalunya a Barcelona.  
- Dimarts 21 d’octubre, reunió dels Síndics i Defensors del territori de 

Barcelona a Barcelona.  
- Dijous 23 d’octubre, jornada de treball a l’Oficina del Síndic de Greuges de 

Catalunya, sobre La Defensa dels Drets dels Més Vulnerables: Renda 
Mínima d’Inserció.  

- Dimecres 29 d’octubre, reunió Comissió Codi d’Ètica i Bon Govern. 
- Divendres, 31 d’octubre, gravació del programa Onda Cero, La Ciutat a 

Onda Cero Vilanova. 
- Dilluns, 3 de novembre, programa de ràdio de Canal Blau, Tertúlia amb el 

Defensor de la Ciutadania.  
- Dijous 6 de novembre, assistència a la conferència “Context Econòmic, 

Societat i Empresa”, a càrrec d’Anton Costas, President del Cercle 
d’Economia, realitzada a la Biblioteca del Museu Víctor Balaguer. 

- Divendres 7 de novembre, signatura de la denúncia contra la vulneració del 
dret a decidir a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

- Divendres 7 de novembre, assistència a la inauguració de la Fira de 
Novembre.  

- Dilluns 10 de novembre, tertúlia a Onda Cero Ràdio, de valoració de la Fira 
de Novembre.  

- Dimarts 11 de novembre, junta del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors 
i Defensores Locals de Catalunya a Lleida.  

- Dimarts 11 de novembre, trobada de la Junta del Fòrum de Síndics i 
Defensors Locals i el president de la Diputació de Lleida, el Sr. Joan Reñé.  

- Divendres 14 de novembre, conferència a Neàpolis, organitzada per l’Aula 
d’Extensió Universitària amb el títol “Drets i deures dels ciutadans davant 
l’administració”.  

- Dimarts 18 de novembre, assistència a la Mesa de la Gent Gran.  
- Dijous 20 de novembre, assistència a la presentació del Pla Local de la 

Infància i Adolescència.  
- Divendres, 21 de novembre, gravació del programa Onda Cero, La Ciutat a 

Onda Cero Vilanova. 
- Dimarts 25 de novembre, assistència a la lectura del manifest contra la 

violència de gènere.  
- Divendres 28 de novembre, trobada amb l’Alcaldessa de Canyelles. 
- Dilluns, 1 de desembre, programa de ràdio de Canal Blau, Tertúlia amb el 

Defensor de la Ciutadania.  
- Dimarts 2 de desembre, reunió amb la comissió de l’AMO.  
- Dimarts 2 de desembre, tertúlia amb les associacions de veïns de la ciutat.  



 

 

 

- Dimecres 3 de desembre, tertúlia al Casal Municipal de Gent Gran.  
- Divendres, 5 de desembre, gravació del programa Onda Cero, La Ciutat a 

Onda Cero Vilanova. 
- Dimarts 9 de desembre, reunió amb junta de portaveus dels grups 

municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
- Dimarts 16 de desembre, junta del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors 

i Defensores Locals de Catalunya i reunió de les sindicatures del territori de 
la província de Girona a Girona.  

- Dimecres 17 de desembre, jornada de treball a l’Oficina del Síndic de 
Greuges de Catalunya, sobre Dret d’accés a la informació.  

- Dimecres 17 de desembre, presentació del Pla de Desenvolupament 
Econòmic i Social del Garraf 2014- 2020, a la Masia d’en Cabanyes de 
Vilanova i la Geltrú.  

- Dijous 18 de desembre, assistència al brindis de Nadal del Centre Cívic La 
Geltrú. 

- Divendres, 19 de desembre, gravació del programa Onda Cero, La Ciutat a 
Onda Cero Vilanova. 

- Divendres 19 de desembre, trobada trimestral amb la Sra. Neus Lloveras, 
alcaldessa de la ciutat.  

 

 
Reunió de junta del Fòrum de Síndics i Defensors Locals de Catalunya a Girona, el 
passat 16 de desembre.  
 



 

 

 

RECULL DE NOTÍCIES DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA  
 
www.vilanova.cat 
21 de març de 2014 

El Defensor de la Ciutadania entra per registre la Memòria 2013 de 

l'oficina 

 
Josep Ibars ha entrat per registre la memòria 2013 del Defensor de la Ciutadania 

El Ple extraordinari del Defensor es farà el dia 7 d’abril a les cinc de la tarda. 

El Defensor de la Ciutadania, Josep Ibars, ha complert aquest matí amb el protocol 
d’entrar pel registre general de l’ajuntament de VNG la Memòria 2013 de l'oficina. 
Aquest és el pas previ abans que se celebri el dia 7 d’abril el Ple extraordinari del 
Defensor, que es farà a les cinc de la tarda, abans del ple del mes d’abril.  
 
Josep Ibars exposarà en aquest ple extraordinari les línies generals que recull la 
memòria de l’any passat. En total han estat 114 els expedients que s’han obert 
durant el 2013 entre queixes i consultes. Hi ha hagut 5 actuacions d’ofici i 4 
recomanacions. El Defensor de la Ciutadania va atendre al llarg de l’exercici 
anterior fins a 135 visites.  
 
Fent la comparativa entre el 2012 i el 2013, hi ha hagut un increment del 72% 
d’expedients oberts (el 2012 se’n van obrir un total de 66). En aquest punt, però, 
cal tenir en compte que Josep Ibars va ser nomenat el juny de 2012 i, per contra, 
les dades de 2013 van de gener a desembre. Per Josep Ibars, l’augment de visites 
respon a què “cada vegada la ciutadania coneix més el servei i s’adreça a 
nosaltres. Destacar també que en aquest darrer any també hem detectat una 
millora en la resposta des de l’administració a les queixes que es produeixen a 
l'oficina.”  
 
La Memòria 2013 del Defensor de la Ciutadania inclou per primera vegada el 
seguiment de les propostes que es van fer en la primera Assemblea Municipal 
Oberta (AMO), tal i com ho marca la moció que va presentar la CUP sobre el seu 
funcionament, el 20 de maig de 2012.  
 
D’altra banda, Josep Ibars va ser nomenat el febrer de 2013 vocal de la junta del 
Fòrum de Síndics i Síndiques i Defensors i Defensores Locals de Catalunya. En 
aquesta línia, el mateix dia 7 d’abril al matí, el Fòrum celebrarà la seva reunió 



 

 

 

mensual a Vilanova i la Geltrú i, a la tarda, acompanyarà el Defensor de la nostra 
ciutat al Ple extraordinari. La darrera vegada que la junta d’aquesta entitat es va 
reunir a la nostra ciutat va ser el 17 de setembre de l’any passat. 
 
 
 
www.vilanova.cat  
8 d’abril de 2014  
 
La junta del Fòrum de Síndics i Síndiques i Defensors i Defensores Locals 
de Catalunya es reuneix a VNG 
 

 

Els i les membres de la Junta al CC Mar 

A la tarda, els membres de la junta acompanyen Josep Ibars al ple del Defensor 

de la Ciutadania 

El Centre Cívic Mar va ser ahir seu de la reunió mensual de la Junta del Fòrum de 
Síndics i Síndiques i Defensors i Defensores Locals de Catalunya, i de la qual Josep 
Ibars, Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú, n’és vocal. 
 
En l'inici de la sessió, Josep Ibars va agrair el fet que la reunió se celebrés a la 
nostra ciutat, la qual cosa suposava que els membres de la junta podien 
acompanyar-lo en el Ple extraordinari del Defensor, que se celebrava a la tarda a 
l’ajuntament de VNG. 
 
Per la seva banda, Josep Giné, president de la Junta del Fòrum SD, va mostrar la 
seva satisfacció pel fet que amb la nova Llei de Governs Locals es consolidava la 
figura dels síndics i defensors. "Després de 25 anys de treballar per la 
ciutadania ara es reconeix la figura del síndic a través d’una llei, i serà el 
mateix Parlament qui marcarà les línies que hauran de seguir totes les i 
els representants de la ciutadania". Per Josep Giné la nova llei suposa 
respectar l’autonomia dels ajuntaments a l’hora d’escollir tenir síndic o no, la 
manera d’escollir-lo, etc.  



 

 

 

Per als membres de la junta, la importància de la seva tasca es troba bàsicament 
en la seva proximitat amb la ciutadania. Fins i tot, si les persones que adrecen 
queixes a les seves oficines que no són de la seva competència, els mateixos 
síndics i síndiques traslladen els expedients al Síndic de Greuges de Catalunya, al 
Defensor del Pueblo de l'Estat espanyol o al mateix Defensor d'Europa si és el cas. 
Per Giné "som un punt de referència del ciutadà i quan la competència no 
és nostra ho passem a l’àmbit que pertoca". En aquest sentit, Josep Ibars, 
Defensor de la Ciutadania de la nostra ciutat, va apuntar que , per exemple, el 
2013, des de la seva oficina es van derivar 13 consultes al Síndic de Greuges de 
Catalunya.  
 
Van assistir a la reunió Josep Giné, Síndic Municipal de Greuges de Lleida i 
president de la Junta del Fòrum SD; Pere Pagès, Síndic Municipal de Greuges de 
Reus; Vicenç Vila, Síndic Personer de Mollet del Vallès; Montserrat Moreno, 
Defensora de la Ciutadania de Vilanova del Vallès; M. Glòria Valeri, Síndica de 
Greuges de Vilafranca del Penedès; Fernando Oteros, Defensor de la Ciutadania de 
Santa Coloma de Gramanet; Rosa M. Sánchez, Síndica Municipal d’Igualada; Joan 
Barrera, Síndic de Greuges de Cornellà de Llobregat, a més de Josep Ibars, 
Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
 



 

 

 

Diari de Vilanova i la Geltrú 
28 de març de 2014  
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8 d’abril  
 
El Defensor de la Ciutadania presenta la memòria del 2013 amb un 
creixement de l’activitat 
 

 
La presentació de la memòria del Defensor, al saló de Plens 
 
Els grups polítics del consistori destaquen la implicació social de Josep Ibars per 
garantir els drets de la ciutadania 
 
El Defensor de la ciutadania de Vilanova i la Geltrú, Josep Ibars, va presentar ahir 
la memòria d’actuacions de l’any 2013. Ibars va presentar les dades de la seva 
gestió en un Ple especial, on va destacar “l’esforç del govern per promoure la 
cohesió social” i va elogiar la bona feina que estan portant a terme a la ciutat 
entitats del tercer sector i el personal de serveis socials davant de persones amb 
major risc d'exclusió. 
 
El Defensor va fer públiques les dades de l’any passat, va fer algunes 
recomanacions a l’ajuntament i també va valorar positivament algunes iniciatives 
com ara l'impuls “d’òrgans de control de la pròpia administració com el codi 
d'ètica i bon govern i les assemblees municipals obertes, en la línia de fer 
una administració més moderna i transparent”.  
 
L’any 2013 l'oficina del Defensor de la Ciutadania va registrar un augment de la 
seva activitats, amb un total de 253 actuacions. D’aquestes, 135 van ser visites, 4 
recomanacions i 114 expedients. En aquest darrer apartat és on hi ha un 
creixement més notable, del 72% respecte el 2012. Del total d’expedients oberts, 
71 van ser consultes i 38 queixes, 3 de les quals es van derivar al Síndic de 
Greuges.  
 
Fruit de les diverses peticions ateses, Josep Ibars va recomanar a l’ajuntament la 
incorporació en les pdas de la policia local d’un dispositiu fotogràfic per evitar 
errors a l’hora de prendre nota. També va suggerir que en les denuncies de 
trànsit, qual l’agent no pot lliurar la denúncia, no és apropiat que es s’escrigui que 
“està absent el conductor” si el vehicle està circulant i en moviment.  
 
La tercera recomanació del Defensor va ser per demanar de nou tots els esforços i 



 

 

 

mitjans possibles per aconseguir cessió d’habitatges buits a la borsa gestionada 
per l’ajuntament.  
 
La manca de mesures de seguretat a les pistes poliesportives de Ribes Roges va 
ser motiu de la quarta recomanació del Defensor, que va demanar a l’ajuntament 
que reclami a Ports de la Generalitat protecció per aquest espai.  
 
En les intervencions dels representants dels diferents grups, primer va parlar el 
regidor no adscrit Francis Àlvarez, que va agrair la feina del Defensor i va dir 
que “prenia nota” de les seves recomanacions i que en faria el seguiment.  
 
Iolanda Sánchez, portaveu d'Iniciativa per Catalunya-verds (IC-V), va començar 
destacant de Josep Ibars “la seva actitud com a defensor, crec que ho clava, 
la situació en la que ens trobem com a ciutat com a país, se l’ha de 
felicitar (...) L’objectiu que tenia d’apropar al ciutadà la institució del 
Defensor l’ha sabut fer, ha trobat aquest caire de necessitat social que 
tenia aquest defensor”. Per altra banda Sánchez va dir que trobava a faltar el 
seguiment dels expedients del defensor de la ciutadania en les comissions.  
 
El portaveu del la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), Marc Font, es va sumar als 
agraïments a Josep Ibars i a totes les persones i entitats que lluiten contra 
l’exclusió social. Font també va voler agrair el paper de moderador de Josep Ibars 
en l'Assemblea Municipal Oberta (AMO).“Vam creure que era la figura idònia, 
veiem que va ser un encert, i també que sigui qui ell qui faci el seguiment 
de les propostes aprovades”. El portaveu de la CUP però va lamentar que la 
tasca del Defensor “s’acabi només en suggeriments i recomanacions. Mirem 
d’obrir alguna finestra perquè sobretot el defensor pugui presentar les 
seves propostes directament em aquest ple.”  
 
Carmen Rodríguez, en nom del Partit Popular, va agrair la dedicació d'Ibars i va 
valorar positivament el fet que “creixen les consultes a l'oficina del Defensor 
i això és una gran noticia, és una preocupació pels drets de les 
persones.” La representant del PP va parlar també de l'AMO i va posar l’alerta 
sobre el fet que algunes propostes no es compleixin “i això crea frustració.”  
 
Per Joan Ignasi Elena, portaveu del Partit del Socialistes de Catalunya (PSC), 
és “digne de subratllar el compromís amb les altres de persones com a 
defensor de la ciutadania, i en relació de totes les entitats de la nostra 
ciutat, perquè la gent ho passi el menys malament possible.” Elena va 
posar l'accent en el treball que cal fer perquè totes les persones tinguin accés a la 
mateixa informació. “En aquest sentit s’hauria de fer un esforç perquè 
aquests serveis que atorga l’ajuntament al conjunt de ciutadans arribin a 
tothom. Un cas són les bonificacions.”  
 
Glòria Garcia, portaveu de Convergència i Unió va posar de relleu que l'Oficina del 
Defensor“s’ha transformat en un referent per resoldre conflictes”. Garcia va 
voler recordar que l’ajuntament ha posat en pràctica aquest any “nous 
mecanismes de comunicació i transparència, com l'AMO i el codi d'ètica, 
en aquesta línia de compromís i d’impuls de polítiques de compromís 
social” i va desitjar que el defensor continués treballant en la mateixa línia.  



 

 

 

 
Per acabar la presentació de la memòria del Defensor, l’alcaldessa, Neus Lloveras 
va expressar el seu agraïment a Josep Ibars de part de tot el consistori per “la 
feina que està realitzant per garantir el dret de la ciutadania a una bona 
administració.” Sobre les recomanacions de Defensor, Lloveras va dir que en 
prenien nota i seguirien treballant per millorar l’ajuntament.  
 
 
 
Diari de Vilanova   
11 d’abril de 2014  
 

 



 

 

 

Diari de Vilanova  
26 de setembre de 2014    
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Signatura de la denúncia contra la vulneració del dret a decidir del poble 
català 
 

 
Al Saló de Plens de l’ajuntament regidors i exregidors de Vilanova i la Geltrú signen la 
denúncia que es presentarà davant institucions i òrgans internacionals 
 
L’alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, ha presidit aquest matí l’acte 
simbòlic de signatura de la denúncia contra la vulneració del dret a decidir del 
poble català que han subscrit regidors i exregidors del Consistori vilanoví.  
 
Neus Lloveras ha expressat la voluntat dels signants d’aquest document de fer 
arribar a les altes institucions europees i internacionals "la voluntat del poble 
català de poder decidir el seu futur".  
 
En l’acte d’avui els periodistes Eugènia Piera i Ignasi Gómez han fet la lectura de 
la denúncia que poden subscriure els càrrecs electes i la ciutadania, 
respectivament. Pel que fa al document ciutadà podrà ser signat aquest diumenge 
per totes les persones que així ho desitgin, segons informen l'ACM i l'AMI, 
paral�lelament al procés participatiu que es realitzarà.  
 
La denúncia es fa davant de les Nacions Unides, del Parlament Europeu, de la 
Comissió Europea, del Consell d'Europa i de l'Organització per a la Seguretat i la 
Cooperació a Europa. A petició de l'Associació Catalana de Municipis i de 
l'Associació de Municipis per la Independència, i amb l’objectiu de mostrar la 
implicació del món local, s’ha fet aquesta signatura pública per denunciar l'Estat 
espanyol com a responsable de vulnerar el dret del poble català a decidir el seu 
futur polític en impedir-li l’exercici de la democràcia mitjançant un referèndum o 
consulta homologable internacionalment. El document signat pels càrrecs electes 
es traslladarà a l'ACM, qui farà arribar les signatures a les institucions 
internacionals indicades.  



 

 

 

www.sindicaturagreuges.paeria.es  
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REUNIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL FORUMSD AMB EL 
PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA 
La Junta Directiva del Fòrumsd es reuneix amb el President de la 
Diputació, Sr. Joan Reñé. 
 
Aprofitant la reunió de la Junta Directiva del Fòrumsd de Síndics/ques, 
Defensors/es Locals de Catalunya que es va celebrar ahir pel matí a la ciutat de 
Lleida, els membres de la Junta es van reunir amb el President de la Diputació, Sr. 
Joan Reñé. 
El Sr. Josep Giné, Síndic Municipal de Greuges de Lleida i President del Fòrumsd va 
entregar al president uns calendaris que els Síndics Locals reparteixen quan 
visiten les escoles, tasca que els Síndics pensen que com a eina per la convivència 
ciutadana és molt important ja que els joves han d’aprendre que tenen drets però 
també han de complir amb uns deures.  
 
També li va lliurar al president, i un exemplar del Llibre SINDIC MUNICIPAL DE 
GREUGES,  “Una proposta catalana en la defensa dels drets humans” que tracta 
de la feina que els Síndics/ques, han fet durant aquests 25 anys. 
A més van tractar diferents temes que tenen previst tirar endavant. 
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LA JUNTA DIRECTIVA DEL FORUMSD ES REUNEIX A LA CIUTAT DE LLEIDA 
Els membres de la Junta Directiva del Fòrumsd fan la reunió mensual a 
Lleida. 
 
Els membres de la Junta Directiva del Fòrumsd, s’han desplaçat a la nostra ciutat 
per fer la reunió que cada mes es celebra a Sta. Coloma de Gramenet, seu del 
Fòrumsd, però aquest cop apostant per la descentralització, s’ha celebrat a la 
nostra ciutat, ja que el president del Fòrum es actualment el Síndic de Lleida. 
 
Aquest matí ha tingut lloc una roda de premsa a l’Ajuntament presidida per 
l’Alcalde i on el Síndic Municipal de Lleida, Josep Giné ha donat les gràcies a 
l’Alcalde per la benvinguda i ha explicat als mitjans de comunicació que els dies 26 
i 27 de febrer del 2015 està prevista la celebració del 25 aniversari de la 
Sindicatura Municipal a la ciutat de Lleida. 
 
També ha presentat els calendaris que els Síndics Locals reparteixen a les escoles, 
una tasca que els Síndics pensen que com a eina per la convivència ciutadana és 
molt important ja que els joves han d’aprendre que tenen drets però també han 
de complir amb uns deures.  
 
Una vegada presentats aquests dos temes, ha donat la paraula al Ex-síndic de 
Cornellà, Sr. Frederic Prieto, el qual  a l’any 1979 va ser escollit el primer alcalde 
democràtic de Cornellà pel PSUC. Va ser alcalde fins l’any 1985.  El Sr. Prieto ha 
presentat el llibre, el SINDIC MUNICIPAL DE GREUGES “ Una proposta catalana en 
la defensa dels drets humans” que tracta de la feina que els Síndics/ques, han fet 
durant aquests 25 anys. 
 
El vicepresident del Fòrumsd, Sr. Ramón Llorente, ha parlat sobre les IX Jornades 
de Formació que se celebraran els dies 26 i 27 de novembre del 2014 a La Seu 
d’Urgell i tractaran sobre Resolucions des de l’equitat - Resolucions des de la 
legalitat, Renda bàsica de ciutadania: un dret ciutadà?, Equitat i legalitat: una 
pràctica en tensió. 
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ASSEMBLEA MUNICIPAL OBERTA (AMO) 
 
 
El passat 5 de febrer de 2.014 es va obrir el període de recepció de propostes de 
ciutadans o entitats per a la segona Assemblea Municipal Oberta, com les 
propostes que es varen presentar no arribaven al mínim establert es va allargar el 
període de recepció fins al 9 d’abril.  
 
S’ha de recordar que per aquesta Assemblea Municipal Oberta s’havien fet unes 
modificacions fruit de les carències observades en la primera AMO, aquestes 
modificacions fixaven que el temps es limitava a 2 hores, que el nombre de 
propostes a debatre seria de 5, que el temps per presentar cada proposta no 
excedís de 5 minuts i que hi hauria 15 minuts per intervencions dels presents 
abans de passar a les votacions. 
 
El dia 14 d’abril, es va reunir la comissió de seguiment de l’AMO, per tal 
d’analitzar, valorar i desestimar les que no s’ajustessin a temes municipals. En 
aquesta data s’havien entrat 8 propostes que van ser totes acceptades, a més, es 
va afegir la proposta de "Convocatòria d’una audiència pública sobre la 
problemàtica del ferrocarril" que havia quedat en reserva en la primera edició de 
l'AMO.  
 
El 22 d’abril es va fer el sorteig de les 9 propostes, la que havia quedat en reserva 
en la primera edició de l’AMO se li va donar el número 1. El resultat així com 
l’ordre d’intervenció pel dia 10 de maig, dia de celebració de la segona AMO, es va 
comunicar a cada un del ponents així com el número d’intervenció pels que havien 
quedat com a reserves. 
 
El 10 de maig va tenir lloc a Neàpolis la segona Assemblea Municipal Oberta a la 
nostra ciutat, va iniciar-se a les 18 i va finalitzar a les 20 h. Es van poder debatre 
les 5 propostes acceptades i les 3 que estaven en reserva, una de les de reserva 
va ser retirada pel mateix ponent al ser-li impossible poder presentar-la.   
 
De les 8 propostes aprovades en la segona AMO, tal com es recomana, el 
Defensor ha de fer el seguiment d’aquestes i informar de l’estat en que es troben 
en la presentació de la memòria anual, doncs bé, en el moment de la  redacció 
d’aquesta memòria l’estat de tramitació de les propostes és la següent: 
 

� Convocatòria d’una audiència pública sobre la problemàtica del 
ferrocarril. Des de Participació Ciutadana s’ha tingut una reunió amb la 
ponent i s’està a l’espera de tenir un altra reunió per acabar de concretar la 
proposta. 

 
� Incloure els noms de persones, fets i referents republicans en el 

nomenclàtor de la ciutat. Resolta favorablement. 
 

� Estudi de les afectacions a l'Eixample Nord. Resolta favorablement. 
 

� Redactar un pla d’equipaments i infraestructures per a la ciutat, 
consensuat amb els ciutadans. Pendent de l’elaboració del POUM. 

 



 

 

 

� Situar la corda de la duna de la platja del Far 10 metres més 
endavant i reduir la zona d’aparcament. Resolta favorablement, de 
manera parcial per qüestions tècniques.  

 
� Reformar el tram del passeig del Carme, entre la rambla de 

Salvador Samà i la rambla de la Pau. Pendent del concurs d’idees sobre 
el passeig Marítim. 

 
� Arranjament de la zona ubicada entre l’avinguda de Vilafranca del 

Penedès, carrer d'Alacant i rambla dels Països Catalans (barri del 
Tacó). Va ser retirada a proposta del ponent.  

 
� Proposta per a fer referèndums municipals. Pendent de la revisió del 

Reglament Orgànic Municipal. 
 

� Analitzar tots els passos de vianants de la ciutat i llistar i prioritzar 
els que necessitin actuacions. Està en fase de debat dins de l’estudi del 
pla de Mobilitat de la ciutat. 

 
Al mateix temps em toca d’informar-los sobre l’estat d’execució en què es troben 
les 7 propostes aprovades en la primera AMO, celebrada el 16 de novembre de 
2.013,  i que és el següent: 
  

� Compliment del Pla d'Acció Ambiental. Resolta favorablement. 
 

� Creació d’una zona de picnic al Parc Torre d'Enveja. Aprovada 
pendent de execució. 

 
� Presentació dels manteniments i inversions per barris abans de 

l’aprovació del pressupost. Fase de debat, pendent de possibilitat 
pressupostària.  

 
� Remodelació en zona verda de l’espai situat entre els carrers 

Tetuan i Escolapis. Fase de debat pendent fase d’estudi del Pla de 
Mobilitat. 

 
� Reconeixement de la Turuta com a moneda local de la vila i 

jornades d’economia social. Resolta favorablement. 
 

� Aparcament de bicicletes vigilat de l’estació gratuït i construcció 
d’un altre a Ribes Roges i plaça Ricart. Desestimada. 

 
� Elecció del Defensor de la Ciutadania mitjançant votació directa. 

Pendent revisió del Reglament Orgànic Municipal. 
 

M’agradaria destacar i agrair  el respecte i el comportament, tant per part dels 
ponents com de tots els assistents, que en tot moment van demostrar en cada 
una de les propostes que van ser tractades en l’assemblea, durant la presentació 
de les propostes, els debats i les votacions, donant un exemple evident de 



 

 

 

maduresa i estima en l’exercici lliure democràtic de participació ciutadana, que és 
l’Assemblea Municipal Oberta.  
 
Igualment, voldria donar les gràcies a totes les persones del Departament de 
Participació Ciutadana, de Canal Blau, de Neàpolis, del Departament de 
Comunicació, del Departament d’Alcaldia i de l’Oficina del Defensor de la 
Ciutadania que varen treballar de valent, i que gràcies al seu esforç, feina i 
dedicació varen fer possible el desenvolupament d’aquesta segona Assemblea 
Municipal Oberta, i que van aconseguir que no solament fos un èxit sinó que, a 
més, fos un exemple manifest de participació ciutadana.  
 
 
 
 
PROPOSTES ACCEPTADES  

 
 
CONVOCATÒRIA D’UNA AUDIÈNCIA PÚBLICA MONOGRÀFICA SOBRE LA 
PROBLEMÀTICA DEL FERROCARRIL 
Aquesta proposta va quedar pendent a la primera AMO realitzada el 16 novembre 
de 2.013. 

Sra. M.M.C. 
 
Des de fa gairebé deu anys, concretament a partir del moment en què s’iniciaren 
les obres de construcció de la línia d'Alta Velocitat a les immediacions de 
Barcelona, que els i les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú (i, per què no dir-ho, de 
tota la xarxa ferroviària catalana) venim patint un servei de ferrocarril deficient. 
 
En realitat, ens podríem remuntar molts anys enrere, al temps en què cap 
administració pública estatal (governessin els uns o els altres) no invertia 
suficientment en una infraestructura ferroviària obsoleta i deficient. Les grans 
despeses en aquest àmbit van ser destinades a cobrir, en primera instància, trams 
de la xarxa ferroviària d'Alta Velocitat entre diferents ciutats de l'Estat al mateix 
temps que els i les usuàries dels serveis de rodalies, comptats per milions, se’n 
veien decididament bandejats. 
 
Com dèiem abans, tots els governs, d’una o altra ideologia, n’han estat 
responsables. I també totes les administracions públiques: començant pels 
ministeris, passant pel govern autonòmic sense oblidar-nos d’uns governs 
municipals que han pecat per omissió en no ser en cap moment avantguarda de 
les reclamacions de la ciutadania. 
 
Actualment els i les usuàries dels trens de rodalies i Catalunya Exprés a Vilanova i 
Geltrú ens trobem amb la possibilitat que cada viatge pugui convertir-se en una 
odissea insofrible: els retards són continus; la informació és sovint escassa, 
confosa i sovint rocambolesca; i el tracte d’alguns treballadors contractats o 
subcontractats per ADIF/RENFE (ja siguin interventors o personal de seguretat) 
és, en molts casos, manifestament millorable. En aquest últim punt, són molts els 
viatgers portadors de bitllet que hem estat tractats com presumptes delinqüents a 



 

 

 

l’entrada i sortida de les estacions; sospitosos etern de no disposar de títol de 
viatge. 
 
Mentre els treballadors i estudiants inverteixen quantitats econòmiques 
desproporcionades (que augmenten de manera puntual, cada any, ja sigui a 
través de RENFE/ADIF o de l'Autoritat Metropolitana del Transport) en el moment 
d’adquirir un títol de viatge de caràcter senzill o un abonament mensual, l’empresa 
ferroviària i les administracions públiques menystenen diàriament els viatgers a 
còpia d’incidències recurrents i sovint poc explicades. El nostre temps és or i 
nosaltres l’hauríem de gestionar. Però no: l’abandó és abusiu i són moltes les 
hores que els i les usuàries del ferrocarril passem a les andanes i als vagons, 
esperant trens que mai no arriben o no acaben d’arrencar; temps que allarga les 
jornades laborals i incideix sobre el rendiment acadèmic i la conciliació familiar i 
que ni les administracions públiques ni RENFE/ADIF s’ha preocupat a reparar. 
 
Les compensacions existeixen, però són poc àgils i sovint desproporcionades: en 
cas de demora als trens de rodalies, la compensació s’ha de demanar a l’estació 
de destí el mateix dia (aquest fet redunda en més cues i temps d’espera); pel que 
fa als trens Catalunya exprés, la compensació no és immediata i s’ha de fer vint-i-
quatre hores després del retard. Les reclamacions virtuals fetes a través de la 
xarxa en gran part dels casos no són ateses, com si el silenci administratiu i 
l’absència de resposta fos una norma. La impunitat és esfereïdora: és injust que 
els ciutadans pel fet d’arribar dues hores tard a destí rebem l'import d’un bitllet i si 
optem per la desobediència simbòlica siguem multats amb més de cent euros... 
 
Per tot això, creiem que des dels municipis s’han d’articular mecanismes de 
reacció i mobilització que ajudin a capitalitzar un debat ajornat a l’agenda dels 
partits polítics. En aquest sentit, instem a l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú a 
convocar una Audiència Pública monogràfica sobre la problemàtica ferroviària per 
tal de socialitzar el debat i cercar mecanismes d’organització, mobilització i 
protesta entre la ciutadania. Igualment, les resolucions adoptades en aquesta 
Audiència Pública monogràfica haurien de ser assumides com a seves per part de 
la institució municipal en tant que màxim garant de la representació popular. 
 
 
 
INCLOURE NOMS DE PERSONES, FETS I REFERENTS REPUBLICANS EN EL 
NOMENCLÀTOR DE LA CIUTAT 
 

Associació Garraf per la República 
 
Des de l’associació Garraf per la República, proposem a l’AMO que dins el 
nomenclàtor de la ciutat s’incloguin noms de persones fets i referents republicans , 
de manera que es fomenti el reconeixement d’aquest període de la nostra història 
recent, a l’hora es reivindiqui la República com a forma de govern democràtic.  
 
En concret proposem per començar:  
 

- Donar el nom oficial de “Platja de la República” al lloc que ja és conegut 
així de manera oficiosa, la platja a peu del camí que puja al Xiringuito de 
Miramar.  



 

 

 

 
- Que es doni el nom d’Exili Republicà, a algun indret de la ciutat en aquest 

any 2014, ja que es commemora el 75 è aniversari del mateix.  
 

- Igualment amb el nom de “la República”  
 
 
 
ESTUDI DE LES AFECTACIONS DE L’EIXAMPLE NORD 
 

Sr. J.L.R.A. 
 

J.L.R.A., en representació de l’Associació de Propietaris de l’Eixample Nord de 
Vilanova i la Geltrú (en constitució), davant de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, als efectes de la participació en la propera Assemblea Municipal Oberta vol 
plantejar com a tema de debat la problemàtica que afecta al conjunt de propietaris 
de l’Eixample Nord i que es concreta, entre d’altres, en els següents aspectes: 
 
- Una situació d’indefinició  per un sector molt gran, de més de 100 hectàrees, 
fruit de la seva qualificació com a “urbanitzable” en el Pla General, resultat de la 
inacció de l’Ajuntament i la manca de concreció a data d’avui del procés 
d’urbanització.  Això té com a resultat una situació, insostenible des del punt de 
vista jurídic, que fa que es parli de terrenys “urbanitzables” (sic) en un període de 
20, 30 o 50 anys amb les conseqüències que ara veurem. 
 
- Valors cadastrals absolutament fora de mercat, fruit de la valoració que pren 
com a valors de referència els del moment més àlgid de la “bombolla 
immobiliària”, al 2006 i que s’apliquen igual a terrenys que potser seran 
urbanitzats en un període més curt (si es pot considerar així al període 
d’aproximadament 5 anys en què es vol urbanitzar l’anomenat “subsector 1” de 
l’Eixample Nord), o a un període molt més llarg de 20 a 50 anys en els altres 
subsectors.    
 
Com a resultat d’aquests valors cadastrals, una conseqüència directa des del punt 
de vista tributari (i que ja estan patint els propietaris del sector) com la és 
l’obligatorietat de presentar declaracions de patrimoni (pel valor desorbitat que es 
dóna als terrenys del sector) o d’altra banda en el cas de les plusvàlues municipals 
o impostes relacionats davant l’oficina liquidadora en cas de transmissió de la 
titularitat. 
 
D’altra banda, la tributació d’un Impost de Béns Immobles IBI correlacionat amb 
aquests valors cadastrals desorbitats i insostenibles si considerem aquesta 
projecció en el temps de la possibilitat d’urbanització dels terrenys. 
 
En resum, insistim, una situació insostenible des del punt de vista tributari per a 
tots els propietaris del sector. 
 
- La manca de flexibilitat per part de l’Ajuntament en l’aplicació de les 
bonificacions a l’IBI previstes a les Ordenances per als propietaris de terrenys que 
els destinin a activitats agrícoles, que fa que aquestes bonificacions s’apliquin 
només a aquells propietaris que les explotin directament, i no a aquelles que les 



 

 

 

tinguin llogades a tercers amb la mateixa finalitat.  Com a resultat, terrenys que 
han de pagar uns IBIS desorbitats i que no poden gaudir d’una bonificació que, 
com a mínim, faria més “digerible” la problemàtica que els afecta. 
 
- La qualificació dels terrenys de l’Eixample Nord com a “urbanitzables” 
impossibilita que es puguin atorgar llicències per activitats en el sector que puguin 
tenir relació amb la indústria, ni tan sols “en precari”...  Es dóna el cas de naus 
industrials ubicades a l’Eixample Nord, en el que es pretén incloure en el 
“subsector 2” (a urbanitzar en un període de 20 anys (sic) a què es nega la 
llicència perquè es considera que l’activitat pot tenir relació amb la indústria per la 
seva qualificació urbanística com a “urbanitzable”... 
 
Què es considera que han de fer els propietaris d’aquestes naus?  Guardar-les 
durant aquests 20 anys (si no en són més)?  Cal estudiar la possibilitat de buscar 
un règim “transitori” per a tots els terrenys ubicats al sector, especialment en 
totes aquelles zones a urbanitzar a més llarg  termini, o bé estendre la possibilitat 
de concedir llicències “en precari” que contemplin l’activitat i la permetin mentre 
no s’acabi concretant la urbanització del sector. 
 
Si bé l’argument de l’Ajuntament és que la normativa urbanística “no contempla 
les llicències industrials en terrenys urbanitzables” tampoc s’entén que s’apliqui la 
consideració d’urbanitzables a terrenys ubicats en sectors que ho seran, en el 
millor cas, d’aquí a 20 ó 30 anys... 
 
Aquesta és una problemàtica que no tan sols es concreta en l’actualitat sinó que 
es projecta en el futur per la manca de flexibilitat en l’aplicació de la normativa per 
part de l’Ajuntament i, d’altra banda, per la no concreció de mesures imaginatives 
que permetin donar solució a la problemàtica, també per als anys propers. 
 
Volem en aquest escrit posar de manifest les problemàtiques que afecten al sector 
i demanar a l’Ajuntament que estudiï les mesures que podrien donar solució a les 
problemàtiques esmentades. 
 

 
 
REDACTAR UN PLA D’EQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURES PER A LA 
CIUTAT CONSENSUAT AMB LA CIUTADANIA  
 

AV Molí de Vent 
 

Actualment s’està parlant de l’actualització del Pla d’Ordenació Urbana Municipal 
(POUM) aprovat l’any 2001. Aquest pla senyala entre d’altres moltes coses les 
zones específiques d’equipaments i vies de transit i comunicació. 
 
Els diferents governs de la ciutat (en majoria o minoria) en els seus “Plans de 
Mandat” o “PAM” han enumerat el tema sense fer cap actuació i tampoc s’ha 
consensuat res al respecte que contempli els equipaments necessaris i prioritaris 
tant de ciutat com de capital de comarca que es resisteixen al temps i les 
legislatures.  
 



 

 

 

Aquesta proposta pretén, en moments com els actuals d’una certa atonia que 
convida a la reflexió, revitalitzar l’esperit creatiu i al propi temps actualitzar els 
potencials existents amb referència als equipaments e infraestructures actuals, 
establir un pla d’equipaments tenint en consideració la prioritat de les necessitats 
de futur a curt, mig i llarg termini i    aconseguir el màxim consens ciutadà per no 
caure en precipitacions i equivocacions. 
 
També fer el mateix exercici en referència a les infraestructures actualitzant el 
POUM per resoldre de forma més àgil aspectes com la mobilitat urbana i 
interurbana. 
 
Totes aquestes consideracions tenen que prevaldre com a posició en front les 
administracions, que Vilanova i la Geltrú es la capital de la comarca, amb la força 
de la unió i de la raó. També fer que la política local consensuï i es comprometi, 
encara que sigui per varies legislatures, a fer un pacte de ciutat per portar a terme 
les propostes. 
 
L’ objectiu és cercar el diàleg, fer molta pedagogia, explicar la importància de cada 
actuació i lluitar per un futur millor amb absoluta constància per implicar al màxim 
la ciutadania.    
 
          

Vilanova i la Geltrú 9 d’abril 2014 
 
 
 
SITUAR LA CUERDA PROTECTORA DE LA DUNA DE LA PLAYA DEL FAR 10 
METROS MÁS ADELANTE DE LA ACTUAL  
 

AV Barri de Mar 
 
La playa del Far está protegida por Fomento, que no permite ninguna edificación 
ni otras actuaciones, incluido un parking bien organizado, que menoscaben la 
naturalidad de esa zona. La AV de Mar y casi todos los ciudadanos, aplaudimos la 
decisión de Fomento. En realidad, quisiéramos que toda la zona sea un palmeral, o 
cosa parecida, de acceso a la playa a pie, por caminos establecidos y el resto 
protegido.  
 
El ayuntamiento desea ofrecer todas las facilidades para aparcar a los usuarios de 
esa playa. Con los años el número de usuarios ha crecido y el parking ha ocupado 
todo el espacio disponible, hasta convertirse en una vergüenza y una molestia 
para todos. Como consecuencia toda la zona, supuestamente virgen y en estado 
natural, ha quedado devastada. Y ya son demasiados años permitiendo un caótico 
parking provisional que se asemeje a un basurero y que condiciona negativamente 
toda la zona, tanto urbanística como económicamente.  
 
La excusa manejada hasta hoy, para no acometer la desaparición del parking y así 
poder arreglarlo todo, es no haber encontrado alternativa de aparcamiento en las 
cercanías y así llevamos muchos años. En otras playas también tienen idénticos 
problemas pero los han resulto, mejor o peor, sin comprometer gravemente el 
lugar, como ha sucedido aquí 



 

 

 

 
Se impondría tomar las acciones necesarias para volver al origen de las cosas, 
hacer desaparecer eses parking y ordenar, normalizar y dignificar todo ese espacio 
de acceso a la playa.  
 
Hoy, como inicio para reordenar la playa del Far, se pide al Pleno del 
ayuntamiento se aborde la reducción del espacio dedicado a los coches en 10 
metros.   
 
 
 
REFORMAR EL TRAM DEL PASSEIG MARÍTIM DEL CARME, ENTRE LA 
RAMBLA SAMÀ I LA RAMBLA DE LA PAU 
 

Sra. M.L.L.I. 
 
En els darrers anys s’han fet diverses intervencions a la franja marítima i ara és 
una oportunitat d’arreglar aquest tros del passeig del Carme, que no s’hi intervé 
des que es va fer al temps del meu avi, R.I.M.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des de l’Ajuntament se m’ha informat que aquest tros de passeig s’arreglaria amb 
tot el passeig marítim, però passen els anys i no es realitza cap actuació. Al 
contrari, cada cop hi ha menys espai per exemple pels jocs infantils.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Caldria arranjar les voreres i, millorar l’espai públic de la zona i en la mesura del 
possible unificar les terrasses tal i com s’ha fet al passeig del Carme entre la 
rambla Samà i la Rambla Companys.  
 
 

   

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
ARRANJAMENT DE LA ZONA UBICADA ENTRE L’AVINGUDA DE 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS, CARRER ALACANT I RAMBLA DELS PAÏSOS 
CATALANS  
 

Sr. O.G. 
 
EXPOSO 
  

• Que la zona que hi ha entre l’avinguda de Vilafranca del Penedès, carrer 
Alacant i Rambla dels Països Catalans, del barri del Tacó, està totalment 
abandonada: 

 
• Hi ha un lloc de joc per nens que no té les tanques de fusta per separar 

que tenen totes les àrees de joc de Vilanova, cosa que és un gran greuge 
comparatiu. 

 
• La zona de petanca fa anys que no s’utilitza, tal i com s’observa a les fotos 

està ple d’herba. 
 

• La pista de bàsquet està plena de pedres i sorra de la terra del voltant, 
cosa que la fa impracticable, i no té xarxes. 

 
• No hi ha un camí directe des del carrer Alacant fins a les escales, i la gent 

ha hagut d’anar fer un camí natural entre les herbes per anar a buscar els 
fills a l’escola, per exemple. 

 
• Tant la font com tota la zona que descric està deixada i abandonada per la 

neteja de l’ajuntament, la font pública està plena de brossa. 
 
 
 
 
 



 

 

 

SOL�LICITO 
  

• Posar les tanques de separació a la zona de nens igual que a la resta de 
barris de Vilanova, i per tant no sigui abandonat com de tercera classe. 

 
• La zona inutilitzada de petanca aprofitar-la en un pipican, per exemple, on 

els propietaris dels gossos tinguin un lloc on portar-los, i no es mesclin amb 
la zona de nens. 

 
• Posar unes tanques de separació a la pista de bàsquet com a mínim, 

perquè com es veu a les fotos està plena de pedres i terra, on és 
impracticable jugar. I unes xarxes metàl�liques –les de cordes es trenquen 
ràpidament- a les cistelles, com hi ha a la resta de Vilanova. 

 
• Fer el camí de ciment, que de manera natural ha anat fent la gent que 

passa per allà diàriament per anar cap a les escales, en direcció a l’escola o 
altres.  

 
 

 
 



 

 

 

PROPOSTA PER ENTREGAR MECANISMES MUNICIPALS DE DECISIÓ 
CIUTADANA  
 

Sr. T.V. 
 
1.- La demanda actual de la societat catalana per tal de prendre decisions 
directes, que són l’arrel de l’autèntica democràcia, fa pensar que, en determinats 
temes ha arribat el temps de substituir la representació o delegació pel vot 
personal de cadascú dels ciutadans/ciutadanes. 
 
2.- L’experiència històrica ens ensenya que amb les  polítiques de prepotència 
quan s’ha governat amb majories absolutes d’una força política o del pacte 
tripartit o quan s’ha governat  des de la minoria o amb el famós consens, al poble 
sempre se la deixat al marge i en nom de l’operativitat s’han fet acords i plans que 
difícilment s’haurien aprovat per la ciutadania. Plans grandiloqüents que afavorien 
els poderosos i hipotecaven la ciutat. 
 
3.- Els temes d’urbanisme han estat protagonistes exemplars de com la voluntat 
popular s’ha menyspreat en els projectes i com s’han hagut de plantejar accions, 
manifestacions, organitzacions per defensar el patrimoni, la personalitat, les 
necessitats o preferències ciutadanes contra l’especulació i els grans negocis. 
Estem parlant del POUM, del plans de Pirelli-Mar del 1988, de Cap de Creu, de la 
Platja Llarga, i també del Pla especial del Port, de l’Eixample Nord... projectes que 
interessen els poderosos i que sempre volen imposar tractant amb els 
representants de la ciutat, tot apel�lant la seva responsabilitat d’engrandir-la, les 
seves possibilitats de figurar per sortir reelegits..., en comptes de considerar 
sotmetre el tema a la ciutadania... 
 
4.- També les decisions de gestió per part dels governs municipals que han 
emprès obres faraòniques sense pressupost o han desviat els diners d’unes 
actuacions cap a d’altres i han endeutat la ciutat de manera imprudent, fa que la 
ciutadania també hagi de dir la seva d’ara en endavant per tal que no torni a 
passar. Estem parlant de l’Auditori, el parc esportiu, Neàpolis, els carrers 
renovats, la privatització dels serveis municipals, etc... 
 
5.- La normativa vigent del Reglament de participació ciutadana, preveu les 
figures del referèndum i de la consulta ciutadana, però no s’han desenvolupat ni 
practicat encara i hom veu difícil la seva implantació a nivell municipal. Per això 
mateix es proposa engegar mecanismes municipals de “decisió ciutadana”. 
 
6.- La decisió ciutadana es basarà en sotmetre a votació de la ciutadania, com a 
pas previ a l’aprovació, determinats temes municipals on hi hagi controvèrsia 
d’opinions. 
 
7.- Per engegar el mecanisme de la decisió ciutadana sobre un tema concret, 
caldrà que ho demani un nombre significatiu de persones (per exemple,  recollir 
un mínim de 3.000 signatures de ciutadans/ciutadanes majors de 16 anys), que 
ho proposi el/la Defensor/a de la Ciutadania, que ho plantegi un nombre reduït de 
regidors/regidores (per exemple, de 3 a 5, per tal de forçar acords polítics que 
evitin la imposició majoritària de projectes impopulars), o que ho decideixi el 
govern municipal. 



 

 

 

 
8.- Per tot això es proposa a l’AMO l’aprovació de la proposta que estableix el 
mecanisme de la decisió ciutadana per tal que quan ho sol�liciti la ciutadania, ho 
proposi el/la Defensor de la Ciutadania, ho plantegin uns quants regidors o ho 
decideixi el govern municipal, es sotmeti a la votació de la ciutadania aquells 
temes de competència municipal sobre els que calgui decidir. 
 
Gràcies per la vostra atenció. 
 
 
 
 
ANALITZAR TOTS ELS PASSOS DE VIANANTS DE LA CIUTAT I LLISTAR I 
PRIORITZAR ELS QUE NECESSITIN ACTUACIONS  
 

Sr. L.C. 
 

 
 



 

 

 

 
 
 

 
 



 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SEGONA ASSEMBLEA MUNICIPAL OBERTA  
 
 
El dissabte 10 de maig, a l’auditori de Neàpolis es va realitzar la segona 
Assemblea Municipal Oberta, en aquesta ocasió es van tractar les propostes 
presentades que van ser debatudes per la vuitantena d’assistents, no obstant s’ha 
de tenir present que la proposta “Arranjament de la Zona ubicada entre l’avinguda 
de Vilafranca del Penedès, carrer Alacant i rambla dels Països Catalans” va ser 
retirada el mateix dissabte a petició de l’autor.  
 
A continuació hi ha les propostes debatudes amb les votacions que van efectuar el 
públic assistent.  
 
Primera proposta 
Convocatòria d’una audiència pública monogràfica sobre la problemàtica 
del ferrocarril 
Vots afirmatius: 59  Vots en contra: 0  Vots en blanc:4 
 
Segona proposta 
Incloure els noms de persones, fets i referents republicans en el 
nomenclàtor de la ciutat 
Vots afirmatius: 46  Vots en contra: 2  Vots en blanc: 17 
 
Tercera proposta 
Estudi de les afectacions de l’Eixample Nord   
Vots afirmatius: 61  Vots en contra: 0  Vots en blanc: 8 
 
Quarta proposta 
Redactar un pla d’equipaments i infraestructures per a la ciutat 
consensuat amb la ciutadania  
Vots afirmatius: 59  Vots en contra: 0  Vots en blanc: 9 
 
Cinquena proposta 
Situar la cuerda protectora de la duna de la playa del Far 10 metros més 
delante de la actual  
Vots afirmatius: 58  Vots en contra: 2  Vots en blanc: 7 
 
Sisena proposta 
Reformar el tram del passeig del Carme, entre la rambla Samà i la rambla 
de La Pau  
Vots afirmatius: 39  Vots en contra: 4  Vots en blanc: 20 
 
Setena proposta  
Proposta per entregar mecanismos municipals de decisió ciutadana 
Vots afirmatius: 61  Vots en contra: 0  Vots en blanc: 8 
 
Vuitena proposta  
Analitzar tots els passos de vianants de la ciutat i llistar i prioritzar els 
que necessitin actuacions  
Vots afirmatius: 65  Vots en contra: 0  Vots en blanc: 1 
 



 

 

 

 
 
 
VALORACIÓ DEL PÚBLIC ASSISTENT  

 
A continuació es presenten els resultats de l’enquesta de valoració de la 2a 
Assemblea Municipal Oberta que varen poder omplir els participants després de 
l’acte. En total es van recollir 57 enquestes, que representen un 70% del públic 
participant.  
 
Des de l’ODC agraïm la feina de les tècniques de la regidoria de Participació que 
han elaborat i ens han fet arribar aquesta informació.  
 
 
Sobre les propostes ciutadanes 
 
 

P.1 Sistema de presentació de propostes a través de Carpeta 
Ciutadana i OAC
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P.2 Realització d'un sorteig per establir l'ordre de les propostes
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Lloc i data de l’AMO 
 

P.3 Espai de l'auditori de Neàpolis
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P.4 Dia i hora escollits
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Estructura de l’AMO 
 

P.5 Estructura i disseny de l'ordre del dia
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P.6 La temporalització de 5 minuts permesa per presentar la 
proposta
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P.7 La temporalització de 15 minuts per a les intervencions 
ciutadanes
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P.8 La temporalització de 2 hores per a la celebració de l'acte
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P.9 La presentació d'un mínim de 5 propostes
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P.10 El moderador de l'acte
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Organització de l’AMO 
 

P.11 Sistema d'inscripció per Carpeta Ciutadana i OAC
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P.12 Sistema d'organització i control d'accés al públic
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P.13 Control de les intervencions del públic amb targetes
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P.14 Sistema de votació de les propostes a través de targetes de 
colors
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Difusió de l’AMO 
 

P. 15 Difusió de les propostes i documentació complementària
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P.16 Difusió de l'acte
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Iniciativa de l’AMO 
 

P.17 Iniciativa de l'AMO
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Observacions i opinió personal  
 
- Caldrien 10 minuts per a la presentació de propostes (5 és poc). L’aire 

estava massa fort. 
- Opinión muy positiva. 
- Poca participació. 
- Es podria posar una parada a la Rambla per fer difusió, una campanya de 

captació de joves i xerrades als centres cívics, casals d'avis, biblioteques, 
etc.  

- Lentitud en el desenvolupament de les propostes aprovades en la primera 
AMO. 

- S’hauria de donar compte de l’estat de realització de les propostes 
aprovades a la 1a AMO. 

- Penso que tot i l’esforç fet per la difusió, encara en falta. Caldria fer més 
publicitat a les xarxes socials i mitjans de comunicació perquè hi hagi més 
propostes i més assistents.  

- Crec que avui s’ha aprovat una proposta relacionada amb temes cadastrals 
i crec recordar que a la 1a AMO una proposta en la mateixa línia va ser 
derrotada. Què i com es gestiona en aquests casos?. 

 



 

 

 

 
RECULL DE NOTÍCIES DE L’AMO 

 
www.vilanova.cat 
16 d’abril de 2014  
 
Dimarts es farà el sorteig de les propostes per l'Assemblea Municipal 
Oberta  
 

 
Imatge de la primera Assemblea Municipal Oberta  
 
L’acte serveix per decidir l’ordre de les intervencions. En aquesta edició s’han 
acceptat vuit propostes.  
Dimarts 22 d’abril, a les 13 hores, se celebrarà al Saló de Plens de l’ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú el sorteig públic per establir l’ordre de les propostes 
presentades, per entitats i/o particulars, a la segona Assemblea Municipal 
Oberta (AMO).  
 
En aquesta segona edició s’han acceptat un total de vuit propostes:  
 
-  Situar la corda de la duna de la platja del Far 10 metres més endavant i reduir la 
zona d’aparcament.  

-  Proposta per a fer referèndums municipals.  
-  Estudi de les afectacions a l'Eixample Nord.  
-  Analitzar tots els passos de vianants de la ciutat i llistar i prioritzar els que 
necessitin actuacions.  

-  Reformar el tram del passeig del Carme, entre la rambla de Salvador Samà i la 
rambla de la Pau.  

-  Redactar un pla d’equipaments i infraestructures per a la ciutat, consensuat amb 
els ciutadans.  

-  Incloure els noms de persones, fets i referents republicans en el nomenclàtor de 
la ciutat.  



 

 

 

-  Arranjament de la zona ubicada entre l’avinguda de Vilafranca del Penedès, 
carrer d'Alacant i rambla dels Països Catalans ( barri del Tacó)  

 
A aquestes 8 propostes acceptades, l’ordre de les quals es sortejarà dimarts, cal 
afegir també la proposta de "Convocatòria d'una audiència pública sobre la 
problemàtica del ferrocarril". Aquesta proposta serà la primera a presentar-se ja 
que va quedar en reserva en la primera edició de l'AMO. En aquesta ocasió s’han 
desestimat dues propostes més. Una per presentar-se fora de termini i l’altre 
perquè la persona que la presentava no estava empadronada a Vilanova i la 
Geltrú  
 
La segona edició de l'AMO tindrà dues hores de durada durant les quals es 
presentaran un mínim de 5 ponències. Si sobra temps s’aniran exposant les que 
quedin en reserva.  
 
Les propostes presentades han estat valorades per la comissió de seguiment de 
l'AMO, formada pel Defensor de la Ciutadania, membres del departament de 
Participació i, com a novetat d'enguany, s’ha incorporat una ciutadana que també 
farà el seguiment de tot el procés.  
 
A partir del mateix dimarts 22 d’abril tothom podrà consultar el contingut complet 
de les propostes i inscriure’s per assistir a la celebració de la 2a AMO, que tindrà 
lloc el 10 de maig, a les 18 hores, a Neàpolis. La inscripció es podrà fer a través 
de la Carpeta Ciutadana i també a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de 
l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
 
 



 

 

 

www.vilanova.cat  
23 d’abril de 2014 
 
Es fa el sorteig de les propostes per a l'Assemblea Municipal Oberta 
 

 
Moment del sorteig 
 
Tothom qui vulgui participar en l’assemblea ja es pot inscriure a través de la 
Carpeta Ciutadana o directament a l'Oficina d’Atenció Ciutadana 
 
Ahir dimarts es va celebrar al Saló de Plens de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
el sorteig públic per establir l’ordre de les propostes presentades, per entitats i/o 
particulars, a la segona Assemblea Municipal Oberta (AMO), que se celebrarà el 10 
de maig, a les 18 hores, a Neàpolis.  
 
Finalment, l’ordre de presentació de les vuit propostes serà el següent:  
 
1. - Incloure els noms de persones, fets i referents republicans en el nomenclàtor 
de la ciutat.  
2. - Estudi de les afectacions a l'Eixample Nord.  
3. - Redactar un pla d’equipaments i infraestructures per a la ciutat, consensuat 
amb els ciutadans.  
4. - Situar la corda de la duna de la platja del Far 10 metres més endavant i reduir 
la zona d’aparcament.  
5. - Reformar el tram del passeig del Carme, entre la rambla de Salvador Samà i 
la rambla de la Pau.  
6. - Arranjament de la zona ubicada entre l’avinguda de Vilafranca del Penedès, 
carrer d'Alacant i rambla dels Països Catalans ( barri del Tacó). 
7. - Proposta per a fer referèndums municipals.  
8. - Analitzar tots els passos de vianants de la ciutat i llistar i prioritzar els que 
necessitin actuacions.  
 
A aquestes propostes cal afegir-ne una altra, Convocatòria d'una audiència pública 



 

 

 

sobre la problemàtica del ferrocarril, que va quedar en reserva en la primera 
edició de l'AMO i serà la primera en presentar-se.  
 
La segona edició de l'AMO tindrà dues hores de durada durant les quals es 
presentaran un mínim de 5 ponències. Si sobra temps s’aniran exposant les que 
quedin en reserva.  
 
Tothom qui ho vulgui podrà consultar el contingut complet de les propostes i 
inscriure’s per assistir a la celebració de la 2a AMO. La inscripció es pot fer a 
través de la Carpeta Ciutadana i també a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de 
l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
 
 
www.vilanova.cat 
12/05/2014 
 
La segona Assemblea Municipal Oberta aprova les vuit propostes a debat 
 

 
La segona Assemblea Municipal Oberta, a l’auditori de Neàpolis 
 
Els acords fan referència a Rodalies, el nomenclàtor, els equipaments, l'Eixample 
Nord, la platja del Far, el passeig del Carme, la decisió ciutadana i els passos de 
vianants 
La segona Assemblea Municipal Oberta, AMO, va aprovar les vuit propostes 
presentades. Dissabte a la tarda, amb una setantena de participants, es va dur a 
terme per segon cop una AMO a l’auditori de Neàpolis. Els assistents van votar 
majoritàriament a favor de convocar una audiència pública sobre la problemàtica 
del ferrocarril, d’incloure els noms de persones republicanes en el nomenclàtor de 
la ciutat, de l’estudi de les afectacions de l'Eixample Nord, de la redacció d’un pla 
d’equipaments i infraestructures consensuat amb la ciutadania, de situar la corda 
de la platja del Far 10 metres més avançada i reduir la zona d’aparcament, de 



 

 

 

reformar el passeig del Carme entre la rambla Pirelli i la rambla de la Pau, 
d’engegar mecanismes de decisió ciutadana i d’analitzar els passos de vianants de 
la ciutat.  
 
Ara les propostes que van comptar amb el suport majoritari dels assistents seran 
debatudes en les comissions informatives municipals del seu àmbit i dutes a terme 
si així es decideix.  
 
El defensor de la Ciutadania, Josep Ibars, va ser l’encarregat de moderar la sessió. 
Glòria Garcia, com alcaldessa accidental, va donar inici a l'Assemblea destacant el 
caràcter innovador d’aquesta eina participativa.  
 

  
Montserrat Maronda i Josep Ibars 
 
Montserrat Maronda va defensar la proposta sobre el ferrocarril explicant les 
deficiències del servei de Rodalies des de fa anys i el menyspreu que reben sovint 
els usuaris i usuàries del servei per part de RENFE. "Creiem que des dels 
municipis s’han d’articular mecanismes que ajudin a capitalitzar un debat 
ajornat pels partits polítics, instem a l’ajuntament de VNG a convocar una 
audiència pública sobre la problemàtica". En les intervencions del públic en 
aquest punt es va demanar proporcionalitat a RENFE entre les seves exigències 
vers els usuaris i l’acompliment del servei. La proposta va ser acceptada amb 59 
vots a favor, cap en contra i 4 abstencions.  
 
La segona proposta a debat demanava incloure noms de persones i fets 
republicans en el nomenclàtor de la ciutat. Neus Benavent, de l'Associació Garraf 
per la República va explicar les vicissituds dels republicans després de la Guerra 
Civil i va demanar "que quan l’equip de nomenclàtor posi nom a llocs nous a 
la ciutat tingui en compte aquests fets i tingui en compte aquestes 
persones. La proposta concreta és de dos noms: la platja de la República, i 
també, en algun lloc rellevant, Exili Republicà". Les intervencions per part del 
públic van demanar “anar més lluny fins i tot”i treure el nom a alguns carrers 
de la ciutat per considerar-los antidemocràtics. La proposta va ser acceptada amb 
46 vots a favor, 2 en contra i 17 abstencions. 



 

 

 

  
 

  
Votació d'una de les propostes 
 
El tercer punt a debat demanava l’estudi de les afectacions de l'Eixample Nord. 
Jordi Burguet va defensar aquesta proposta que va recordar el moment de 
creixement urbanístic que va viure la ciutat fa alguns anys i les expectatives 
creades al voltant de l'Eixample Nord. "Ara que estem en recessió, estem en 
valors cadastrals extremadament alts (...) i a més no es dóna cap llicència 
per cap tipus d’activitat". Per aquests motius els ponents demanaven a 
l’ajuntament que estudiés reduir les càrregues tributàries als propietaris de la 
zona. La votació va ser favorable, amb 61 vots a favor, cap en contra i 8 
abstencions.  
 
Josep Vivanco da defensar la proposta de redactar un pla d’equipaments i 
infraestructures consensuat amb la ciutadania, i ho va relacionar amb el debat 
sobre el Pla General d’ordenació Urbana. El punt va tenir 59 vots a favor i 9 
abstencions.  
 
La proposta de situar la corda de la platja del Far 10 metres més endavant i reduir 
la zona d’aparcament va ser exposada per Luís Luengo en nom de l'Associació de 
Veïns i Veïnes de Mar. Segons el ponent, el Ministerio de Fomento "no deixa fer 
res a la zona però el pàrquing funciona, està molt descuidat. L’associació 
de veïns vol eliminar el pàrquing i demanar a Fomento que compleixi amb 
la teoria, que sigui una zona protegida". Les intervencions del públic van 
demanar repensar la mobilitat en conjunt de tota la zona marítima i que la solució 
a la platja del Far anés lligada a la de tot el passeig Marítim. La proposta tirarà 
endavant amb 58 vots a favor, 2 en contra i 7 abstencions.  
 
La reforma del passeig del Carme entre la rambla Samà i la rambla de la Pau, 
presentada per Maria Lourdes López, va ser una altre dels punts que feien 
referència a la façana marítima. Segons López "s’ha arreglat dues vegades el 
passeig del Carme i el tram des de la rambla Samà no s’ha arreglat mai". 
En les intervencions del públic es va reclamar altre cop una visió global de la 



 

 

 

primera línia de mar i "no fer un parxe perquè és malgastar diners". La 
proposta va ser acceptada amb 39 vots a favor, 4 en contra i 20 abstencions.  
 
Una altre dels punts que figurava en l’ordre del dia era la proposta per endegar 
mecanismes municipals de decisió ciutadana presentada per Torcuato Vargas. El 
ponent va demanar que "quan hi hagi temes controvertits hi hagi un 
mecanisme que, si es presenten signatures suficients, l’ajuntament 
estigui obligat a portar-ho a votació ciutadana". La votació va ser afirmativa 
amb 61 vots a favor, cap en contra i 8 abstencions.  
 
La darrera proposta a debat suggeria analitzar tots els passos de vianants de la 
ciutat. El ponent, Luis Camiña, convidava a anul�lar aparcaments al costat dels 
passos de vianants, o eliminar els passos si cal per tal d’augmentar la visibilitat. 
En les aportacions del públic també es va suggerir la retirada d’alguns contenidors 
que obstaculitzen la visibilitat. Finalment la proposta va tenir a favor 65 vots, cap 
en contra i 1 abstenció.  
 
L'Assemblea Municipal Oberta és un mecanisme de participació ciutadana que 
permet als vilanovins i vilanovines fer propostes i portar-les a debat. Si l'AMO les 
aprova, les propostes es porten a discussió en els espais municipals que els 
pertoca. 
 
 
 
 
www.vilanova.cat 
30/04/2014 

El 7 de maig acaba el termini per inscriure’s com a públic a l'Assemblea 
Municipal Oberta 

 
El públic podrà participar votant les diferents propostes 

La segona AMO es farà a Neàpolis el dissabte 10 de maig 

Un cop fet el sorteig per establir l’ordre les propostes que s’han de presentar a la 
segona Assemblea Municipal Oberta, per tal que siguin valorades i, si s’escau, 
aprovades, s’ha obert el termini per tal que les persones que hi estiguin 



 

 

 

interessades puguin assistir-hi com a públic, i per tant participar d’aquestes 
decisions. El termini per fer la sol�licitud acaba el 7 de maig, i es pot fer 
directament mitjançant el catàleg de tràmits de l’ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú.  
 
L’AMO se celebrarà el dissabte 10 de maig, de 18 a 20 hores, a Neàpolis. Durant 
aquest temps es tractaran 5 propostes, tot i que se’n podria tractar alguna més si 
sobra temps. Cada persona o entitat que defensi la proposta disposarà de cinc 
minuts per fer-ho. Posteriorment hi haurà 15 minuts per les intervencions del 
públic assistents i es procedirà a la votació, que només podran exercir les 
persones majors de 16 anys, empadronades a Vilanova i la Geltrú.  
 
Les propostes aprovades durant l’assemblea es traslladaran a la Comissió 
Informativa corresponent on es debatran i es portaran al Ple Municipal perquè 
aquest prengui els acords que es considerin.  
 
 
 
www.vilanova.cat 
31/07/2014 
 
Es reprenen les reunions del Consell de Medi Ambient, d’acord amb la 
proposta aprovada per l'AMO 

 
Consell Municipal de Medi Ambient, Casa Olivella 
 
La voluntat és tornar a establir un calendari estable de trobades, amb participació 
d’entitats i ciutadania en general. 
 
La setmana passada es van reprendre les reunions del Consell Municipal de Medi 
Ambient, d’acord amb la proposta presentada i aprovada, el mes de novembre, a 
la primera Assemblea Municipal Oberta (AMO), en la que es reclamava el 
compliment del Pla d'Acció Ambiental i la represa de les reunions del Consell, la 
última de les quals es va celebrar l’any 2008.  
 
La trobada va comptar amb l’assistència de la Regidora de Medi Ambient de 
l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Blanca Albà qui va manifestar "la voluntat 



 

 

 

del govern municipal de comptar amb un espai de participació i relació 
amb les entitats i la ciutadania, per tal de debatre sobre temes 
ambientals".  
 
Un dels temes que es van tractar en aquesta primera trobada va ser la proposta 
per a la creació d’un Fòrum Ambiental de Vilanova i a Geltrú, que es presenta com 
un model més flexible i obert, semblant al de les AMO's, on hi puguin participar els 
representants de les entitats, però també altres persones que hi estiguin 
interessades.  
 
Durant la reunió també es va parlar de la possibilitat d’estendre l'Agenda 21 
Escolar a la resta del municipi, dotant la ciutat d’un instrument que englobi 
ecologia, economia i equitat, i desenvolupi programes i actuacions cap a aquests 
objectius de sostenibilitat.  
 
Per últim, els presents van acordar convocar la segona trobada del Consell pel dia 
4 d’octubre. Abans, la comissió permanent treballaran temes com l'Agenda 21, 
l'impuls de mesures i accions ambientals, accions de sensibilització patrimonial, 
propostes de fiscalitat ambiental, o la gestió forestal.  
 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 17.50 hores, de 
la qual s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari 
general. 
 


